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घोड ्यांची सफर प्रयरांभ  
 

लेखक : णकरि बर्व े 

 

टपटप टपटप टाणकत टापा चाले माझा घोडा, ह ेगाि ेगात त्यार्वर दडुक्या चालीने नाचत 

बागडत आपि मोठे झालो. घोडे र्व त्यांची चाल याचे आकर्भि अजनूही कायम आह.े खरे ना? 

तसा घोडा आपल्याला इतर णठकािीही र्टेतो. उदाहरिार्भ, बणुिबळातील घोडा. अशा 

पटार्वरील घोड्याणर्वर्यी आपि चचाभ करिार आहोत. बणुिबळ ज्या पटार्वर खेळला जातो तो 

कसा असतो,  घोडा त्या पटार्वर कसा णिरतो  ते समजार्वनू घऊे. घोडा पढुे पढुे उड्या  मारत 

कशी सिर करतो, सिरीत कोिती णठकाि े यतेात, अशी काही णठकाि े आहते का णजरे् 

आपला घोडा जाऊ शकत नाही असे अनेक प्रश्न मग पडतील. त्यातून छान कोडी तयार होतील. 

ती कोडी सोडर्व,ू आनंद घऊे. ती कोडी सोडर्वताना लागिारे गणितसिुा आपल्याला ही 

घोड्यांची सिर पढु ेन्यायला आणि सिर अणिक मनोरंजक  करायला उपयोगी पडिार आह.े  

चला तर  मग एका अनोख्या सिरीर्वर. 

बणुिबळाचा  पट 

चौरसाकृती असतो. त्यात ८ 

रांगा आणि ८ ओळी असतात. 

त्याच पितीने आपि इतरही 

अनेक पट तयार करू शकतो. ३ 

रांगा आणि ३ ओळी असलेला 

३ x ३ चा पट, ४ x ४ चा पट. 

तसेच आयताकृती ५ रांगा 

आणि ४ ओळी असलेला ५ x 

४ चा पटसिुा करता येईलच.   
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                 ५ x ४ चय पट       ३ x ३ चय पट            

बणुिबळाच्या पटार्वर घोडा एक दोन अडीच अशा पितीने चालतो असे म्हितात. 

ह्याचा अर्भ अगोदर रांगते उजर्वीकडे णकंर्वा डार्वीकडे २ घरे जातो आणि मग र्वर णकंर्वा खाली 

एक घर जातो. त्याच पितीन ेओळीत र्वर णकंर्वा खाली दोन घरे आणि मग आडर्व ेउजर्वीकडे 

णकंर्वा डार्वीकडे एक घर जाऊ शकतो. घोड्याची ही चाल खालील आकृतीत दाखर्वली आह.े 

अजनू एक रै्वणशष््टय आह ेम्हिजे घोडा रे्ट  आपल्या घरातून ज्या घरात तो णनयमांनसुार जाऊ 

शकतो णतरे् तो त्या र्वाटेत कोिी असेल त्यांच्यार्वरून उडी मारून जातो. 

 

 

    

  

 

    

 

 

 &   

 

 

    

 

 

    

घोड ्यची अडीच घरयांची चयल 
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आता आपि र्वेगर्वेगळ्या आकाराच्या पटांर्वर एक णकंर्वा अणिक घोडे कशा चाली करतील 

आणि कुठे जातील अशा प्रश्नांच्या आिारे  काही कोडी सोडर्वायचा खेळ खेळू. & णचन्हान े

आपि घोडा दाखर्व.ू ह े कचन्ह असलेल््य जयगेर्वरून सरुु करून घोडा चौरस पटार्वरच्या सर्वभ 

घरात जाऊ शकेल का? जर जाऊ शकिार असेल तर कमीत कमी णकती चाली कराव्या 

लागतील? एक सोडून सर्वभ घरात कसे जाता येईल ह ेदाखर्वले आह,े िक्त शेर्वटची उडी तुम्ही 

दाखर्वा आणि कोित्या घरात जाता येिार नाही ह ेसांगा.                       

   

   

&   

 

अजनूही एक प्रश्न मला सतार्वतो आह ेतो म्हिज ेकोित्या दसुऱ्या घरात घोडा सरुर्वातीला 

असेल तर कदाणचत सर्वभ घरांना घोडा र्ेट दऊे शकेल का?  

चार रांगा आणि ३ ओळी असलेल्या ह्या पटार्वर  कोपऱ्यापासनू सरुु करून दाखर्वल्याप्रमाि े

घोडा णहडंला तो मागभ १, २, ३ अशा आकड्यांनी दाखर्वला आह.े  

 

५ २ ७ 

८  ४ 

३ ६ १ 

&  0 ९  

 

&  & 

  & 

& &  
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अजनू एका पितीने करून बघ.ू अरेच्च्या आता एक जास्त घर आपि गाठले आह.े मग असा 

मागभ असेल का की ज्यार्वरून पढु ेपढु ेगेलो की सर्वभ घरातनू णिरू शकू? 

५ २ ७ 

८  ४ 

३ ६ १ 

&  0 ९  

 

एकाच िेरीत प्रत्येक घरात एकदाच जाऊ ही सिर कदाणचत पिूभ करता येिार नाही. मग मी ९ 

र्वरून णजरे् ४ आह े णतरे्, मग ३ मध्ये, मग कोपऱ्यातील मोकळ्या घरात जाईन आणि मग 

दसुऱ्या रांगतेील दसुऱ्या ओळीत पोचीन.  

आता मी सर्वभ घरात जाऊन शकलो आह.े  

अजनू एक प्रयत्न करून एकाच िेरीत सर्वभ घरात जाता येते का तपास ूया. 

५ १० ७ 

८ १ ४ 

३ ६ ९ 

& 0  २ 

या मागाभन ेजाऊन एकच घर जायचे राणहल.े एक घर राहील ह ेणसि करि ेकठीि आह ेपि मागभ 

शोििहेी कठीिच आह.े ह ेकाय पितीने सोडर्वायचे त्याची आयणडया मी पढुील लेखांत दईेन. 

आत्ता मात्र उत्तर दतेो. म्हिजचे तुमच्या मनासारखी चक्राकार सिर मी तुम्हाला घडर्वतो.  
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१० ५ ८ 

७ २ ११ 

४ ९ ६ 

१ १२ ३ 

  

१ -  २ - ३ असे, दाखर्वल्यासारख ेतुम्ही गेलात तर सगळी घरे णिराल आणि कुठेही दोनदा न 

जाता !! 

जमलेच की आपल्याला !! 

आता तुम्ही हा प्रश्न णकंर्वा कोडे ४ x ४ चौरसासाठी सोडर्वा आणि पाठर्वा. तुमच ेनार्व आणि 

उत्तर पढुील अंकात नक्की येईल. दोन टप्पप्पयात ही सिर केली तरी ते उत्तर पाठर्वायला हरकत 

नाही.  

    

    

    

    

 

▲▲▲ 

लेखक : ककरण बरे्व , मोब.: 7040205185, 9423012034 

इ-मले : barvekh@gmail.com 

mailto:barvekh@gmail.com
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जेव्हा मूक विटा बोलू लागतात... 

 

लेखक: सब्यसाची चटर्जी          

अनुिाद: संर्जीवनी आफळे  

 

ववसाव्या शतकात लागलेल्या दोन महत्त्वपरू्ण शोधांनी प्राचीन भारतीय इवतहासावर 

फार मोठा प्रभाव पाडला. ह ेशोध होते, अर्णशास्त्रावरील गं्रर्ाच्या मळू भागाचा शोध आवर् 

मोहेंर्जोदडो आवर् हडप्पा येर्ील 

नागरी वस्तयांचा शोध. यातील 

हडप्पा ह े शहर वसंध ू

खोऱ्यापासनू बरेच लांब असले 

तरी या दसुऱ्या शोधाला वसंध ू

नदीच्या खोऱ्यातील प्राचीन 

संस्कृतीचा शोध असेच म्हटले 

र्जाते.  

मोहेंर्जोदडोचा शोध 

राखाल दास बॅनर्जी या भारतीय 

परुातत्त्व सवेक्षर् खातयातील 

अवधकाऱ्याने १९१९-२० साली 

लावला. यानंतर अनेक वेगवगेळ्या गटांकडून स्वातंत्र्यपवूण काळात आवर् तयानतंर स्वातंत्र्य 

वमळाल्यावर पावकस्तानकडून या भागात उतखनन केले गलेे. भारतीय परुातत्त्व सवेक्षर् 

खातयातीलच दयाराम सहानी यांनी हडप्पा येरे् उतखनन केले. ह े उतखननही साधारर्पर् े

 

व िंधू नदीच्या खोऱ्यातील प्राचीन  िंस्कृती 

www.mapsofindia.com/history/indus-valley-civilization.html 
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मोहेंर्जोदडो येर्ील उतखननाच्या वेळेसच केले गेले. ही दोन्ही वठकार् ेआता पावकस्तानमध्य े

आहते आवर् स्वातंत्र्य वमळाल्यानंतर पावकस्तानी आवर् इतर संस्र्ांकडून येरे्  अनके 

उतखनन े केली  गलेी आहते. मोहेंर्जोदडो वसंध प्रांतात लारकाना या शहरार्जवळ आह े तर 

हडप्पा सवहवाल गावार्जवळ पंर्जाब प्रांतात आह.े एखाद्या ववद्यार्थयाणला ही वठकार् ेनकाशावर 

कोठे आहते ते दाखवण्यास सांवगतले र्जाऊ शकते. 

ह े शोध म्हर्र्ज े अनेकांसाठी एक आश्चयणच होते. यरुोपातील इवतहासकारांना 

भारतातील मौयण संस्कृतीच्या आधीची कोर्तीही प्राचीन संस्कृती माहीत नव्हती. ज्या 

भारतीयांना भारतीय वैवदक भारताला प्रवतष्ठा दणे्याची इच्छा होती तयांचे सांगर् े होते की 

भारतीय संस्कृती वैवदक काळापासनू सरुू होते. परंतु आता ज्या संस्कृतीचा शोध लागला 

होता ती तर खपूच र्जनुी होती, साधारर् इसवी सन पवूण (BCE) २५०० इतकी र्जनुी. ह ेसवण 

वेदांपके्षाही परुातन होते. यामळेु दोन्ही पक्षांना समटे करर् े अवघड होऊन बसले. १९३० 

मधील एका लेखकान े वलवहले आह,े “र्जेव्हा २००० वरे्ष मकू असलेले दगड बोल ूलागले 

तेव्हा अनेक गोष्टी प्रकाशात आल्या.” 

वरील वाक्याबद्दल र्ोडी दरुुस्ती करण्याची गरर्ज आह.े मोहेंर्जोदडो आवर् हडप्पा 

मध्ये दगड नव्ह ेतर ववटा  २००० वरे्ष वनशब्द होतया, तयांना आता आवार्ज फुटला. या ववटा 

मातीच्या बनलेल्या होतया. 

ववटांबद्दल बोलण्याआधी मला म्हसैरू येर्ील परुातत्त्वशास्त्रज्ञ व ववर्जयनगर 

साम्राज्याचे अभ्यासक डॉ. एस. नागरार्जा राव यांच्यावरोबर झालेले माझ े संभार्षर् आठवते 

आह.े ते भारतीय परुातत्त्व सवेक्षर् खातयाचे महासंचालक म्हर्नू वनवतृ्त झाले होते. तयांना 

माझ्याबरोबर गप्पा मारायला आवडे. ते म्हर्त, “आम्ही परुातत्त्वशास्त्रज्ञ तुम्हा 

भौवतकशास्त्रज्ञांच ेअतयंत ऋर्ी आहोत कारर् तुम्ही आमच्यासाठी रेडीओ काबणन डेवटंगचा 

शोध लावलात.  मी माझे नमनु ेअहमदाबाद येर्ील भौवतकी संशोधन प्रयोगशाळेत तयांच ेवय 

वनवश्चत करण्यासाठी पाठवत असे.” अशा गप्पांमध्ये तयांनी मला सांवगतले, “तुम्हाला माहीत 

आह े का, सामान्य मार्सेच नव्ह े तर वशकलेली मार्से सदु्धा उतखनन म्हर्र्ज े खोदकाम 
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समर्जतात. ते तसे नसते. आम्हाला 

गोष्टी काळर्जीपवूणक र्जपाव्या लागतात, 

एक एक र्र सांभाळावा लागतो, 

म्हर्र्ज ेमग काही नष्ट होत नाही आवर् 

वस्तू काळर्जीपवूणक वेगळ्या करता 

येतात.” 

तयांनी कोर्कोर्तया पद्धती 

वापरल्या ते सांगताना ते म्हर्ाले, 

“तुम्हाला नवल वाटेल पर्, मी माझा 

दात घासायचा ब्रश आवर् माझ ेदाढीच ेपातेसदु्धा वस्तू वेगळ्या करण्याकरता वापरले आह.े” 

परुातत्त्वशास्त्रज्ञ वकती काळर्जीपवूणक काम करतात ते बवघतल्यावर आता आपर् 

मोहेंर्जोदडो आवर् हडप्पा मध्य ेकाय काय वस्त ूसापडल्या ते बघयूा. 

प्रर्म ह े लक्षात ठेवायला हव े की ठरावीक मापाच्या ववटा या प्राचीन नगरांमध्ये 

वापरलेल्या होतया. या ववटा दोन 

प्रकारच्या होतया, उन्हात 

वाळवलेल्या आवर् भट्टीत 

भार्जलेल्या. उन्हात वाळवलेल्या 

ववटा घरबांधर्ीसाठी आवर् 

सांडपार्ी व्यवस्रे्साठी वापरल्या 

होतया तर भट्टीत भार्जलेल्या 

नगराच्या तटबंदीसाठी वापरण्यात 

आल्या होतया. आकार र्जरी 

वेगवेगळे असले तरी या ववटांची मापे ठरावीक होती. भट्टीत भार्जलेल्या ववटांची माप े 

(३० सेंमी x २० सेंमी x १० सेंमी) अशी होती. उन्हात वाळवलेल्या ववटांची मापे एका 

 

मोहेंजोदारो येथील विटािंची रचना 

 
उत्खनना ाठी िापरली जाणारी उपकरणे  

http://mvac.uwlax.edu/glossary/tool-kit/ 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११५ \ 12 

संचासाठी (३० सेंमी x १५ सेंमी x ७.५ सेंमी) आवर् दसुऱ्या संचासाठी (४० सेंमी x २० 

सेंमी x १० सेंमी ) अशी होती. आता आपर् या उन्हात वाळवलेल्या ववटांच्या दोन संचातील 

मापाच े गरु्ोत्तर बघयूा. कोर्ालाही लगेच एक गोष्ट लक्षात येईल की ही माप े एक साध े

गरु्ोत्तर पाळत आहते : लांबी : रंुदी : उंची = ४ : २ : १. 

वर्जने आवर् मापे यामध्य ेसदु्धा प्रमार्ीकरर् आह ेअसे लक्षात आले. वर्जनेसदु्धा दोन 

वेगळ्या गटात ववभागता येत 

आहते असे वदसनू आले. एका 

गटात सरासरी वर्जन १.२१८४  

ग्राम ते १०.८६५ ग्राम यामध्य े

आढळून आले. तयांची वर्जन े

प्रतयेक पायरीला अदंारे्ज 

दोनाच्या पटीत वाढलेली होती. 

अशा प्रकारे तेरे् प्रमावर्त 

वर्जनाच े १३ वेगवेगळे संच 

वदसनू आले. या प्रतयेक वर्जनाचे सगळ्यात लहान वर्जनाशी असलेले गरु्ोत्तर एक ठरावीक 

आकृतीबंध पाळताना वदसते -  

(१ : २ : ४ : १० : २० : ४० : १०० : २०० : ४०० : १००० : २००० : ४००० : १००००).  

प्रतयेक वर्जनाचे तयाच्या आधीच्या वर्जनाशी असर्ारे गरु्ोत्तर बघयूा. ते खालील 

पद्धतीन ेअसलेले आपल्याला आढळते. 

२/१ = २; ४/२= २; १०/४ = २.५  

२०/१०= २; ४०/२०= २; १००/४०= २.५  

२००/१००= २; ४००/२००= २; १०००/४००= २.५ 

२०००/१०००= २; ४०००/२०००= २; १००००/४०००= २.५  

 

 हडप्पन िजन पद्धती 
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वर्जनाची आर्खीही एक पद्धत तेरे् सापडली. यामध्ये वकमान वर्जन ०.८७१ ग्राम 

आवर् कमाल वर्जन ६.९०३ ग्राम होते आवर् तयांचे गरु्ोत्तर अंदारे्ज (१: २ : ४ : १० : २०: 

४० : २००: ५००) असे होते. प्रतयेक वर्जन आवर् तयाच ेआधीचे वर्जन यांचा संबंध आता 

बघयूा. 

२/१ = २ ; ४/२= २; १०/४ = २.५  

२०/१०= २; ४०/२०= २; १००/४०= २.५  

२००/४० = ५; ५००/२००= २.५ 

वकती प्रकारची वर्जन ेतेव्हा आवश्यक होती ह ेबघनू आपर् र्क्क होतो. वर्जने आवर् 

मापे यासाठी तयांनी वापरलेली रचनाही वचत्त वेधनू घतेे. इवतहासकार ववचारतात की 

नगररचना आवर् घरबांधर्ीसाठी गरर्ज म्हर्नू या शहरांमध्ये भवूमती ववकवसत झाली असेल 

का? आवर् वर्जन ेसापडली तर मग मोर्जपट््टया आवर् वर्जनकाटेही तेरे् होते का? खरंतर लांबी 

मोर्जण्याचे मापदडं तेरे् सापडले होते. मग ते वर्जनकाटे सदु्धा वापरत होते का?  

इवतहासकारांनी आर्खीही एक 

महत्त्वाचा मदु्दा बवघतला, तो म्हर्र्ज े

धातुशास्त्र. हडप्पन लोक कांस्य 

(bronze) वापरत, तयांना लोखंडाचा 

उपयोग माहीत नव्हता. कांस्य ह े

लोखंडाच्या तलुनेत वठसळू असते. 

आवर् म्हर्नूच या शहरात वार करर्ारी 

तलवारीसारखी शस्त्र े आवर् बचाव 

करर्ारी ढालीसारखी शस्त्र ेवदसत नाहीत. 

पर् तयांना कांस्यचा वापर चांगलाच 

ठाऊक होता. हातात बांगड्या घातलेल्या 

मलुीचा कांस्यपतुळा येरे् सापडला आह.े या बांगड्याही कांस्यच्याच आहते का? तेव्हा इतर 

 
हातात बािंगड्या घातलेल्या मुलीचा कािंस्य पतुळा  

By Joe Ravi, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126437

58 
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धातूंचे दावगनेही वापरात होते का? धातुशास्त्राच ेज्ञान यांच्याकडे कोठून आले? ह ेअर्जनूही 

नक्की माहीत नाही. र्जर पवूण हडप्पन काळातील धातूंच्या वस्त ूपावहल्या तर फक्त बांगड्याच 

वदसतात. पर् नंतर लगचे आपल्याला ववकवसत झालेले कांस्य काळातील धातुशास्त्र वदसते? 

र्जर ते येरे्च ववकवसत झाले असेल तर तेरे् अनेक कांस्य धातचू्या अतयंत प्रार्वमक 

अवस्रे्तल्या अपरू्णपर् े वडझाइन केलेल्या वकंवा अपरू्ण वमश्रर् केलेल्या वस्तू सापडायला 

हव्यात. वशकतानाच्या कालावधीतल्या वस्तू या अनेक चाचण्या करून तयार केलेल्या 

असतात, तया येरे् सापडलेल्या वस्तुंइतक्या पररपरू्ण असर्ार नाहीत. अशा अपरू्ण धातूच्या 

वस्तू या शहरांत का बरे नसतील? तयामळेु इवतहासकार असे मानतात की हडप्पन लोक ह े

शास्त्र बाहरेून वशकले. बाहरेच्या र्जगाशी तयांच ेव्यापारी संबंध होते ह ेसांगर्ारे वशक्के आवर् 

नार्ी तेरे् सापडली आहते.  

अशाप्रकारे, वेदपवूण काळातील आवर् ग्रीक आवर् मौयण संस्कृतींपेक्षा खपू प्राचीन 

संस्कृतीचे अवस्ततव दाखवण्याबरोबरच संशोधकांनी हहेी वसद्ध केले की या समार्जाचा 

बाहरेच्या लोकांशी संपकण  होता. मग अशा प्रकारे आपर् कोर्तयाही संस्कृतीला ‘शदु्ध 

संस्कृती’ म्हर्नू लेबल करू शकतो का? हा प्रश्न भारतात इतरत्रही अशा प्राचीन नागरी 

वसाहतींचा शोध लागला आह े तया दृष्टीकोनातूनच  बघायला हवा. दवक्षर्तेही अशी शहरे 

होती. तयांच्यातील परस्परसंबंध कसे होते?  

हा प्रश्न अर्जनू अनतु्तरीत आह.े मोहेंर्जोदडो आवर् हडप्पा येर्ील वशक्क्यांवर 

आपल्याला कोरीव काम आढळते. पर् तया काळातील भार्षचेा अर्जनू उलगडा झालेला 

नाही. तो झाल्यावर आपल्याला तया काळातील समार्जर्जीवनाची योग्य प्रकारे मावहती होईल 

असे वाटते. 

▲▲▲ 

लेखक :  ब्य ाची चटजी , ऑल इवंडया पीपल्स सायन्स नेटवकण चे अध्यक्ष. 

इ-मेल : chatsab99@gmail.com 

अनवुाद :  िंजीिनी आफळे, शैक्षवर्क संदभण  गटात सहभागी. इ-मेल : saaphale@rediffmail.com  
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विज्ञान विकताना 

लेखक : अणनभका दशेपांडे 

भारतातील शाळा व इगं्लडमधील शाळा अशा दहुरेी स्वानभुवावर आधाररत  

ववज्ञान वशक्षणाबाबतची ही तलुना आपल्यालाही ववचार करायला भाग पाडेल. 

 

एकीकडे “आपल्या शाळेची दोन-दोन मैदानं आहते” असं ७३ मलुांच्या वर्ाभत बसनू 

अणर्मानान ेम्हित होते. दसुऱ्या शाळेत मात्र प्रशस्त वर्भ आणि मािशी एक बाक असताना 

णतथल्या णशक्षकांची, “इथल्या सणुवधा सधुारल्याखेरीज काहीही सधुारिार नाही” 

(“Nothing will improve unless the facilities here improve”) अशी तक्रार 

असते, हा धक्का मी शाळेच्या पणहल्याच आठवड्यात पचवला. त्यामळेु दोन शाळांमधलं 

णवज्ञान तार्डीत उर् ं करतानाही त्या शाळांच्या वास्तूतला णकंवा णतथल्या उपकरिांतला 

फरक मी पढुे करत नाहीये... 

चकूुन कधी प्रयोर्शाळेत नेलं तर वाणषभक सहलीला जात असल्यासारखा आनदं 

व्हावा अशा शाळेतून णवज्ञानाचा प्रत्येक तास प्रयोर्शाळेतच घिेाऱ्या शाळेत येऊन 

पोहोचले; पि त्याच ंकाही नवल वाटलं नाही. अंधाऱ्या प्रयोर्शाळेत चवड्यांवर उर् ंराहून 

साठेकाकांनी दाखवलेली स्पणेसमन्स  बघायचो त्याऐवजी कांद्याचा पापदु्रा बघायला णमसेस 

णलंडसे प्रत्येकासमोर एक सकू्ष्मदशभक  द्यायला लार्ल्या; त्याचंही फार नवल वाटलं नाही... 

पि “पािी र्ोठवायच ेअसेल तर बाटली अर्दी र्ळ्यापयंत पाण्यान ेर्रू नको, णमस परांजपे. 

त्याने प्लाणस्टक तडकते. (“Don’t fill the bottle up to its neck if you want to 

freeze the water, miss Paranjape. The plastic cracks if you do that”) अशी 

आठवि ‘पाण्याची घनता’ म्हिज ेकाय ह ेन णशकलेला दसुरीतला ब्रायन करून दतेो त्याच ं

नवल वाटतं. वर्ाभत सर्ळ्यात हुशार समजल्या जािाऱ्या णक्रस्टनला दहावीत णवज्ञानाच्या 

परीक्षेत ‘दोन तास नक्की णलहायच ंतरी काय?’ असा प्रश्न पडतो त्याचं नवल वाटतं ! 
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इगं्लंडच्या शाळेचं र्णित जसं दनैंणदन व्यवहाराकडे झकुलेलं, तसंच शाळेच ं

णवज्ञानही... प्रत्येकाला णवज्ञानात रस वाटावा यासाठी णशक्षक सर्ळे प्रयत्न करून बघायचे. 

णब्रणटश शाळांमधनू र्णित आणि णवज्ञानाचं उच्चणशक्षि घणे्यासाठी णवद्यापीठांमध्ये दाखल 

होिारे णवद्याथी कमी होत असल्याने ह ेरस वाढवण्याच ंधोरि बातम्यांमधे मणहन्यातून एकदा 

तरी वाजतंच ! 

तो णवज्ञानाचा तास मजचेा नक्कीच असायचा... नववी-दहावीत मला थ्री णपन प्लर्च ं

वायररंर्   णशकवलं, अल्रासाउंड जनरेटरन ेदाणर्ने स्वच्छ करायला णशकवले, बनु्सेन बनभर  

पेटवायला आणि णवझवायला णशकवला. आनवंुणशक आजार असलेल्या आईवणडलांच्या न 

जन्मलेल्या मलुाला तेच 

आजार असण्याची शक्यता 

णकती ते ताडायला णशकवलं. 

पि पसु्तकातून वाचण्याची, 

उत्तरं णलणहण्याची वेळ आली 

की सर्ळ्यांच्या कुरबरुी 

चालू व्हायच्या. चार वाक्यं 

वाचनू झाली नाहीत तर 

लर्चे, “सर, कमी 

कंटाळवाि ंकाहीतरी करू या का?” (“Sir, could we do something less boring?”) 

असं म्हिायला मी सोडून सर्ळे धजावत होते. 

तीन-चारदा कमी कंटाळवाण्या णवज्ञानाची मार्िी झाल्यावर एकदा बाईनंी 

जेनेणटक्सच ं पसु्तक णमटलं आणि म्हिाल्या, “ठीक आह.े काल त्या णसररयलचा एणपसोड 

पाणहलात ना? त्यात त्या बाळाचे वडील कोि यावरून वाद चालू आहते. बाळाच ेडोळे णनळे 

आहते, आईच ेतपणकरी, आणि जी दोन मािसं बाबा अस ूशकतात त्यातल्या एकाचे घारे, 

दसुऱ्याचे णनळे. बघा तमु्हाला शोधता येतंय का त्या बाळाचे बाबा कोि?” 

 
विज्ञानाचा तास मजेचा ... 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११५ \ 17 

पढ्ुयातल्या कोऱ्या कार्दाच ेकोपरे दमुडत मी उरलेला पाऊि तास डोळे णवस्फारून 

‘णवचारमग्न वर्ाभकडे’ बघत राणहले... 

दर आठवड्यातनू एक णदवस वतभमानपत्रांतल्या वैज्ञाणनक बातम्या र्ोळा करून 

णशक्षक त्यावर बोलायचे. ते संशोधन कुठे चालू आह,े सामान्य लोकांना फायदा होईल असं 

रूप त्याला यायला अंदाजे णकती वषभ जातील, यावर चचाभ व्हायची. त्यात ‘कहािी’ णकतपत 

आणि ‘णवज्ञान’ णकतपत ह ेकसं ओळखायच,ं ते णशकवायचे. ‘णवज्ञानाच्या संस्कृतीसाठी प्रश्न 

णवचारि ेसवाभत महत्त्वाचे आह’े (‘Questioning is most important to the culture of 

Science’) ह ेत्या वर्ाभमळेु लक्षात राणहलेलं माझं आवडतं वाक्य ! 

वस्तूच ं आकारमान मोजायचा प्रयोर् ठाण्याच्या शाळेत केला तेव्हा सर्ळ्यांच्या 

पढ्ुयातल्या लोखंडी र्ोळ्याच ं आकारमान अर्दी एकसारख ं यावं म्हिनू प्रयोर् झाल्यावर 

आम्ही एकमेकांकडे चोरटी नजर टाकत होतो. इगं्लंडला तोच प्रयोर् नववीत होता; तीच कृती 

तीनदा करायला सांणर्तली होती. त्यातलं कुठलं उत्तर खरं माननू त्यानसुार बाकीची 

बदलायची या णवचारात मी होते, आणि आजबूाजचू े सर्ळे एकाच र्ोळ्याची तीन 

आकारमानं उत्तरपणत्रकेवर णलहून त्यांची सरासरी काढत होते. 

“मर्? कुठली दोन उत्तरं बदललीस?” ‘24.3 cm3’ अशा तीनदा णलणहलेल्या माझ्या 

उत्तराकडे बघत णमस र्ॉ हसनू म्हिाल्या. 

“अं? नाही... चकुलं का माझं 

उत्तर?” माझा चेहरा खपू काळजीत पडला, 

आणि त्यांचं पढुच ंवाक्य ऐकून र्ोंधळात! 

“नाही, अर्दी अचकू आह,े 

म्हिनूच मला जास्त काळजी वाटतेय.” 

(“No, it’s absolutely perfect, 

which worries me even more.”) 

 

चुकाांपासनू शिकणे  
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तास संपल्यावर मला बाजलूा बोलावनू त्या म्हिाल्या, “णजथे णजथे मािसू आह,े 

णतथे तलुा चकुा सापडतील. या चकुांच ेस्रोत शोधि ंजास्त महत्त्वाच ंआह.े त ूपाण्यात र्ोळा 

पटकन सोडला असशील, णकंवा पािी णस्थर होण्याच्या आधीच आकारमान मोजले 

असशील, णकंवा र्डबडीत आकडा चकुला असेल. म्हिनू आपि तीनदा मोजिी करतो 

आणि सरासरी काढतो. आपल्या चकुा कशामळेु झाल्या असतील ते आपल्या ररपोटभमध्य े

णलहा, म्हिज ेइतरांनाही त्याचा फायदा होईल.” (“You’ll find errors wherever you 

find a human. What’s important is to find the source of errors. You may 

have dropped the iron-ball in the water too quickly, you may have read the 

volume before the water re-settled, or you may have read the number 

wrong in a hurry. This is why we repeat the procedure three times and 

take an average. Find your sources of errors and state them in your report 

so that others can benefit from it!’’) 

ह ेसर्ळं बाकीच्यांना आधीपासनूच कसं काय ठाऊक होतं ह्याच ंमात्र मला अजनूही 

नवल वाटतं. आपि केलेलं संशोधन, प्रयोर्, चकुा, यांबद्दल कसं णलहायच,ं ते जर्ासमोर 

कसं मांडायच ं ह े समजावनू सांर्ायची अशीच हातोटी इगं्लंडच्या शाळांमधल्या बहुतांशी 

णवज्ञानणशक्षकांकडे आह.े.. त्याला अभ्यासक्रमातही महत्त्व आह.े 

राहता राणहला प्रश्न ‘उपयोर्ाचा’. ‘ह्याचा उपयोर् काय?’ ला कधी अंत नसतोच. 

णवज्ञानाच्या उपयोर्ाबद्दल अकरावीतल्या मॅडेणलनन ेआमच्या लाडक्या सरांना णवचारलं. (ते 

र्णित अप्रणतम णशकवायचे. प्रमेळ आणि र्णप्पष्ट असल्यान े मधल्या सटु्टीत मात्र कुठलाही 

णवषय चालायचा!) त्यांनी णवज्ञानाचे ‘उपयोर्’ सांर्नू पाणहले. तरी इणंग्लश साणहत्याची  पे्रमी 

असलेल्या मॅडेणलनचा हकेेखोरपिा सटुत नाही म्हटल्यावर ते म्हिाले, “बरं! तलुा 

केशर्षूाकार  व्हायचंय. णतथे कुठे तू ‘रोणमओ रोणमओ, व्हअेर आर दाऊ रोणमओ’ म्हित 

णफरिारेस? त्याचा उपयोर् तू शोध, तोपयंत मी तझु्या प्रश्नाच ंउत्तर शोधतो.” 

दहावीनंतर मात्र तुम्ही णनवडाल त्या णवषयांसाठी मान मोडून काम करून घ्यायला 

सरुुवात होते. “तुम्ही आता स्वेच्छेने णवज्ञानाचे णवद्याथी बनला आहात. त्यामळेु शाळेच्या 
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पाठ्यपसु्तकातली काटूभन्स आता णवसरा, ह ेतुम्हाला सांर्ि ेह ेमाझ ेकतभव्य आह.े कारि तुम्ही 

खरं मािसाच ंकलेवर बघाल तेव्हा णलव्हरपासनू वेर्ळ्या णदसाव्या म्हिनू णकडनी जांर्ळ्या 

रंर्वलेल्या नसतील.” (“You are now Science students by choice. So it is my 

duty to tell you to forget the cartoons in your school textbooks. Because 

when you see a real human body, the kidneys won’t be painted purple just 

so you can tell them apart from the liver!”) ही वाक्य थंडर्ार आवाजात म्हित 

बारावीच्या सरांनी वर्ाभत पणहला प्रवेश केला होता! 

इगं्लंडमधे णवज्ञान रंजक करण्याच्या प्रयत्नात कधीकधी ते फार ढोबळ होत जातं, 

त्याचा ‘अभ्यास’ करि ं होत नाही असं कुठेतरी जािवतं. बाकी णवज्ञानामधल्या घटत्या 

रूचीची ओरड र्लेी नऊ वषभ इगं्लंडमधे चालूच आह.े पि त्याबद्दल होिारे औषधोपचार जरा 

वरवरच ेवाटतात. मोडकळीस आलेल्या एखाद्या वास्तचूी डार्डुजी करण्याऐवजी णतला फक्त 

वरून रंर् णदल्यासारखे... णवज्ञानातली मजा अनरु्वनू ते पढु ेणशकत राहायला त्याचा पायाही 

पक्का हवा ना ! र्ारतातल्या अभ्यासात तावनू सलुाखनू णनघालेले जेव्हा इगं्लंडला येतात 

तेव्हा तर्ड्या तयारीने यतेात. रूची हळूहळू वाढतच जाते. 

अजनू एक फरक पदवी णनवडताना माझ्यासमोर उर्ा ठाकला. “बारावीनंतर काय 

करिार?” या प्रश्नाला माझं ‘बीएस्सी’ ह ेउत्तर ऐकल्यावर इगं्लंडर्र ‘वाह ! खपूच अवघड, 

पि तू काय बाबा, सहज करशील’ अशी प्रणतणक्रया असायची. हचे उत्तर र्ारतात णदल्यावर 

‘अच्छा, मर् इणंजणनअररंर्ला सदु्धा नाही का णमळाली कुठेच अॅडणमशन?’ ह ेखपूदा कानावर 

यायचं. 

दोन्हीकडच्या शाळेतलं णवज्ञान आणि त्याची तयारी ‘पाणहल्यावर’ स्वतःला 

मनापासनू एक समजावलं... इगं्लंडच्या प्रणतणक्रयेमळेु डोक्यात हवा, आणि र्ारतातल्या 

प्रणतणक्रयेमळेु डोक्यात राख तेवढी घालून घ्यायची नाही ! 

▲▲▲ 

लेखक : अवनिका देिपाांडे, साकार नावाचा ब्लॉर् चालवतात. 
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२०१९ : वर्ष आदिवासी भार्ाांचे 

 

जगभरात ७००० भाषा बोलल्या जातात, त्यातील २६८० भाषा नामशेष होण्याच्या 

मागाावर आहते. यापैकी बहुतेक भाषा या जगातील ९० दशेाांमध्ये रहाणाऱ्या ५००० 

वेगवेगळ्या आददवासी सांस्कृतींच ेप्रदतदनदित्व करणाऱ्या समुारे ३७ कोटी लोकाांच्या भाषा 

आहते. जागदतकीकरणामळेु जगाच्या आदथाक नाड्या जयाांच्या हातात आहते त्याांची सांस्कृती 

झपाट्याने पसरते, व स्थादनक सांस्कृतींचा दतच्यापढुे दटकाव लागत नाही. ही प्रदिया आजचीच 

नाही, तर जागदतक पातळीवर व्यापारउदीम सरुू झाल्यापासनूची आह.े साांस्कृदतक अदभसरण 

चाांगले दकां वा वाईट असण्याचा इथे मदु्दा नाही तर ते होते आह ेह ेवास्तव स्वीकारायला हव,े हा 

मदु्दा आह.े  

वर उल्लेख केलेल्या आकडेवारीतील आददवासी समदुायाांनी आजतागायत आपली 

सांस्कृती जपली आह,े आदण त्याचे काही फायद ेआहते आदण काही तोटे आहते. एखादी 

सांस्कृती जेव्हा सांपते तेव्हा दतची भाषाही लोप पावते, आदण त्याबरोबरच त्या भाषतेील ज्ञान, 

वाङ् मय, इ. ही काळाच्या पडद्याआड लुप्त होतात.  

 

जगभरातील धोक्यात असलेल्या भार्ा  
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माणसाने इतर सजीवाांच्या तलुनते जी प्रगती सािली त्यात दवदवि माध्यमाांद्वारे एका 

दपढीकडून दसुऱ्या दपढीकडे ज्ञान सांिदमत करता येण्याच्या क्षमतेचा महत्त्वाचा वाटा आह.े इतर 

सजीवाांच्या प्रत्येक दपढीला आपली पररसांस्था, आपले दमत्र, आपले शत्र,ू आपली स्वतःची 

बलस्थाने व मयाादा मळुापासनू अनभुवातनू दशकत जाव े लागते, आदण मग नव्या ज्ञान 

दनदमातीला वेळ उरत नाही. याउलट माणसू आपल्या आयषु्याच्या कालाविीत आपल्या 

आिीच्या दपढ्याांनी बाांिलेल्या ज्ञानावर आपले नवीन ज्ञान रचत जाऊ शकतो. ज्ञानाच्या 

साठवणीच्या व सांिमणाच्या या महत्त्वाच्या कामासाठी भाषा ह ेमाध्यम आह.े त्यामळेु भाषचेा 

लोप हा ज्ञानाचा आदण सांवादाचाही लोप आह.े भादषक अज्ञानातनू दोन समहूाांमध्ये गैरसमज 

व सांघषा दनमााण होऊ शकतात, तसेच काही समहूाांचा प्रगतीचा मागाही खुांटू शकतो.  

जगातील सवा माणसाांचे साांस्कृदतक जीवन 

एकच झाले, तरीही जगात दवदवि दठकाणी बोलल्या 

जाणाऱ्या भाषाांच्या जतनातून जगातल्या वैदवध्यपणूा 

साांस्कृदतक ठेव्याांच े व ज्ञान पध्दतींच े जतन होऊ 

शकते. आपली नाळ कशाशी जळुली आह,े आपण 

कोण आहोत व कोठून आलो आहते, या प्रश्ाांची 

उत्तरे त्यातून भावी दपढ्याांनाही दमळत राहतील.  

जगातील भाषा वदैवध्य व त्याद्वारे साांस्कृदतक वैदवध्य अिोरेदखत व्हाव,े या 

दृदिकोनातून सांयकु्त राष्रसांघान े२०१९ ह ेआददवासी भाषाांच ेवषा जाहीर केले आह.े  

▲▲▲ 

 

www.jagran.com 

शैक्षदिक सांिभषतरे्फ सवष वाचकाांना आवाहन - आदिवासी भार्ाांचे दलदित दकां वा 

इतर स्वरूपातील नमुने, भार्ादवर्यक वैज्ञादनक दृदिकोनातून दचदकत्सा करिारे 

लेि, आदिवासी भार्ाांतील कथा, कदवता, इ. ची मराठी भार्ाांतरे, इ. स्वरूपाचे 

सादहत्य आम्हाला जरूर पाठवावे. आमचा इमेल sandarbh.marathi@gmail.com 
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इतिहासाचा गैरवापर 

लेखक : श्रद्धा क ुं भोजकर 

 

इतिहासाचा गरैवापर यासुंदभााि माुंडणी करण्यापवूी थोड्या मलूभिू सुंकल्पनाुंचा 

तवचार करणुं मला गरजेचुं वाटिुं. इतिहास आतण भिूकाळ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहिे. ही 

बाब आपण बऱ्याचदा तवसरिो. जे काही होऊन गलेेलुं आह े त्या सगळ्याच गोष्टी 

भिूकाळामध्ये, गिकाळामध्ये येिाि. पण जवे्हा क णीिरी या घटना आठवणींमध्ये, स्मिृीमध्ये 

जिन करिुं, आतण त्याच्या आधारानुं स सुंगि इतिहासक्रमाची नोंद करिुं िेव्हा भिूकाळाचा 

इतिहास बनिो. म्हणजे भिूकाळ हा जण ूइतिहास या ज्ञानशाखचेा कच्चा माल आह,े आतण 

त्याच्यावर थोडी प्रतक्रया करणुं गरजेचुं असिुं. घडलेल्या गोष्टी कोणीिरी महत्त्वाच्या आहिे 

असुं माननू नोंदवल्या पातहजेि आतण त्या नोंदवलेल्या गोष्टींचा वापर करून कोणीिरी त्या 

नोंदींच्या आधाराने इतिहासलेखन केलुं पातहजे.  

तहरोडोटस या ग्रीक ित्त्ववेत्त्यान े हिस्टरीज ्

(इ.स.पवूा ४४०) ह े प स्िक तलतहलुं. त्याम ळे 

इतिहास या ज्ञानशाखचेी स रुवाि 

तहरोडोटसपासनू झाली, असुं मानलुं जािुं. 

‘तहस्टोररया’ या शब्दापासनू सुंशोधन तकुं वा 

िपास – एखाद्या गोष्टीमध्ये खोलाि जाऊन 

िपास करण,े चौकशी करण,े तवचार करण े

अशा अथाान े ‘तहस्री’ हा शब्द रूढ झालेला 

आपल्याला तदसिो. भारिीय भाषाुंकडे  

तहरोडोटस  
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वळायचुं झालुं िर आपल्याकडे इति+ह+आस म्हणज े इतिहास असुं म्हणिाि. आतण ही 

शब्दरचना मला खपू महत्त्वाची वाटिे. कारण इति म्हणज ेअसुं, ह याचा अथा म्हण ेतकुं वा असुं 

साुंगिाि आतण आस म्हणज ेहोिुं तकुं वा घडलुं. म्हणजे ‘इतिहास’ याचा अथा झाला – असुं 

घडलुं असुं साुंगिाि.  आपण मघाशी जी इतिहासाची व्याख्या पातहली की काहीिरी घडणुं 

आतण मग क णीिरी िे साुंगणुं, नोंदवनू ठेवणुं, त्याची स सुंगि प नराचना करणुं, या दोनही पायऱ्या 

‘इतिहास’ या शब्दामध्यचे अतभप्रेि आहिे. जवे्हा आपण इतिहासाकडे ज्ञानशाखा म्हणनू 

बघिो िेव्हा त्यामध्य ेआपण तचतकत्सक दृष्टीने काही गोष्टी कशा घडल्या? नक्की घडल्या की 

नाही? साुंगणारा कोण आह?े याची मातहिी काढणुं अतभप्रेि असिुं. काय घडलुं याची 

तचतकत्सा तकुं वा चौकशी करणुं, कोणी िरी िी मातहिी साुंगणुं आतण आपण त्यावर प्रतक्रया 

करणुं या एवढ्या सगळ्या गोष्टी इतिहास या शब्दािच अतभप्रिे असिाि.  

या सगळ्याुंचा वापर नक्की काय करायचा, इतिहास हा उपय क्त तवषय आह ेअसुं 

कशासाठी मानायचुं तकुं वा त्याची काही काया, उतिष्ट आहिे का? िर हो.  इतिहासाला काया 

आतण उतिष्ट आहिे. एखादी गोष्ट घडली, त्या सुंदभाािली मातहिी तमळावी, असा मातहिीप रिा 

एक उपयोग आपण मान ूशकिो. द सरी गोष्ट म्हणज ेइतिहासामधनू काही एक बोध व्हावा, अशी 

अपके्षा लोक ठेवि असिाि. म्हणजे ‘आपण त्याुंच्या समान व्हाव,े हाच सापडे बोध खरा।’ 

अशी इतिहासामधनू प्रेरणा घ्यावी आतण आपण त्याुंच्यासारखुं व्हावुं तकुं वा असुं करू नय ेतकुं वा 

असुं करावुं इत्यादी गोष्टींचा बोध घणेुं, ह ेस द्धा इतिहास या ज्ञानशाखचेुं एक काया आह.े तिसरी 

गोष्ट म्हणज ेइतिहासाला थेरपी तकुं वा उपचार मलू्य आह.े जखमाुंवरिी फ ुं कर घालण्यासाठी 

म्हणनू आपण इतिहासाचा वापर करू शकिो. हा म िा थोडा तवस्िारान े साुंगिे. अनेकदा 

गिकाळामध्ये घडलेल्या काही गोष्टी असिाि. क णी क णावरिी अन्याय केलेले असिाि, क णी 

क णाच्या श्रमाुंची चोरी केलेली असिे. क णी क णाला मानवी प्रतिषे्ठपासनू वुंतचि ठेवलेलुं 

असिुं, या सगळ्या गिकालािील अन्यायाुंचा जेव्हा आपण तवचार करिो, िेव्हा आपल्याला 

असुं वाटिुं की, अरे –अन्यायाुंपासनू लोकाुंना वाचवणारी ही एक व्यक्ती होऊन गलेी बरुं का, 

तिचा इतिहास कथन केलाच पातहज.े त्याम ळे आपण आपल्या द ुःखावर फ ुं कर घालण्यासाठी 
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उपचारपद्धिीसारखा इतिहासाचा वापर करिो. म्हणज ेइतिहासाची िीन काय ेआपण बतघिली. 

एक बोधात्मक आह,े द सरुं काया मातहिीपर आह ेआतण तिसरुं म्हणजे इतिहासाचा उपचारपद्धिी 

म्हणनू वापर असुं आह.े 

इतिहासाच ेअसे तवतवध वापर, काय ेजेव्हा आपण समजनू घ्यायचा प्रयत्न करिो, 

िेव्हाच आपल्याला गरै पद्धिीने वापर करणुं म्हणज ेकाय ह ेलक्षाि येिुं. यासाठी म िाम ही 

थोडीशी िातत्त्वक आतण इतिहासाच्या अभ्यासक्षते्रासुंबुंधीची चचाा केली.  

इतिहासाचा वापर कोणत्या उतिष्टासाठी केला जािो, त्या उतिष्टान सार िो गरैवापर 

आह े की वापर आह े ह े आपण ठरव ू शकिो. याचा अथा, आधी आपल्याला क ठल्याही 

ज्ञानशाखचेुं उतिष्ट ठरवलुं पातहजे की, या सगळ्या ज्ञानामधनू मी पन्नास दशेाुंचा, वीस प्रदशेाुंचा 

आतण शुंभर व्यतक्तमत्त्वाुंचा अभ्यास केला िर प ढे याचुं फतलि काय आह?े िर माझ्या मिे, या 

सगळ्याचुं फतलि ह ेअसलुं पातहज ेकी, आपण एका शोषणतवरतहि समाजाची रचना, तनतमािी 

या अभ्यासामधनू करू शकू. प्रत्येकाचे उिशे अथाािच वेगळे अस ूशकिाि. त्याम ळे मी ह े

अगदी फक्त माझ्याप रिुं म्हणिे की, क ठल्याही ज्ञानशाखेच्या अभ्यासाचुं आतण िसुंच 

इतिहासाचुं शोषणतवहीन समाजरचना ह ेउतिष्ट अस ूशकिुं. असा एक समाज जर आपण रच ू

शकलो, आतण त्याला उपकारक अशी माुंडणी जर इतिहासािनू होि असेल िर िे माझ्या 

उतिष्टाला परूक म्हणनू योग्य आह,े असुं मला वाटिुं. ही शोषणतवहीन समाजरचना तनमााण 

करायची आतण त्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास करायचा असुं आपण म्हटलुं, िर इतिहास 

लोकाुंच्या समोर कसा माुंडावा, हा प्रश्न आपल्यासमोर तनमााण व्हायला लागिो. कारण आपलुं 

उतिष्ट शोषणतवहीन समाजरचनचेुं आह,े पण आपल्याला आपल्या भिूकाळामध्ये तदसिुंय की, 

अनेक तठकाणी, अनेक प्रसुंगी, अनेक पािळ्याुंवर, तवतवध प्रकारे लोकाुंचुं शोषण िर झालेलुं 

आह.े मग आिा काय करायचुं? शोषण झालुंच नव्हिुं, असुं म्हणनू झालेल्या गोष्टी झाकून 

ठेवायच्या? की असुं असुं झालुं होिुं, त्याचा आपण क्षमाशीलिेन ेस्वीकार केला पातहज,े पण 

इथनू प ढे आपण ह ेथाुंबवलुं पातहज,े अशी तशकवण आपण इतिहासाच्या वाचकाुंना द्यायची, 

हा खरा कळीचा प्रश्न असिो. म्हणज ेप्रत्येकाला आपापला य टोतपया, एक आदशा स्वप्नलोक, 
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जेव्हा रचायचा असिो, त्यासाठी प्रत्येकजण आपापल्या इतिहासाच्या कथनाचा वापर करि 

असिो. त्यामध्य ेगरै काय आह?े िर गरै उिशेाने केलेला इतिहासाचा वापर हा गरैवापर म्हणिा 

येईल. उदाहरणाथा, असलेल्या तवषमिा आणखीनच खोल व्हाव्याि, त्या आहिे िशा लोकाुंनी 

स्वीकाराव्याि, लोकाुंना त्या चाुंगल्याच आहिे, असुं वाटावुं, अशा हिेूनुं क णी म्हणालुं, की 

बाई गुं, ह े इतिहासकाळािले दाखले पहा आतण आजही ि ूसिी जा, उपासिापास करून 

शरीराची हानी करून घ.े आतण त्याम ळेच आपली समाजरचना तटकून राहील. िर असुं साुंगणुं 

म्हणज ेतियाुंना समाजाि तमळणारी तवषमिेची वागणकू आणखी पक्की करणारा इतिहासाचा 

गैरवापर आह,े असुं मी म्हणने.  

मघाशी मी म्हणाले की, प्रत्येकाचुं एक आपापल्या इतिहासाचुं कथन असिुं. या 

अन षुंगान ेमी ि म्हाला एका गोष्टीची आठवण करून दऊे इतच्िि.े आपण सगळ्याुंनी बहुधा 

प्राथतमक शाळेमध्येच ही गोष्ट ऐकलेली असिे. एक कावळा होिा. िो चोचीमध्ये खाण्याचा 

ि कडा घऊेन झाडाच्या 

फाुंदीवर बसलेला होिा. 

खाली कोल्हा आला आतण 

त्याला म्हणायला लागला 

की, अरे, िू तकिी स ुंदर गाणुं 

म्हणिोस. मला गाणुं म्हणनू 

दाखव की. कावळा 

फसला. त्याने गाणुं 

म्हणण्यासाठी जवे्हा चोच 

उघडली, िेव्हा त्याच्या 

चोचीमधनू अन्नाचा ि कडा 

खाली पडला आतण कोल्हा 

िो घऊेन पळून गलेा. ही  
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एक िोटी गोष्ट आह.े पण एक कथन म्हणनू, इतिहासाचे अभ्यासक, वाचक म्हणनू सजगपण े

द सऱ्याही अुंगान ेआपण त्याकडे बघ ूशकिो. जेव्हा मी प्राथतमक शाळेमध्य ेहोिे, िेव्हा या 

गोष्टीचुं नाव होिुं, ‘चि र कोल्हा आतण मखूा कावळा’. म्हणज ेगोष्टीच्या नावापासनूच यामध्य े

त्या कावळ्याला दोष तदला होिा. त्याने स्ि िीला भ लनू जाऊन चोच उघडली आतण आपलुं 

अन्न गमावनू बसला. जेव्हा मी इतिहासाचा अभ्यास करायला लागले आतण या सगळ्या 

कथनाकडे बघायला लागले, िेव्हा मला वाटलुं की, मी जर कावळ्याच्या जागी असिे, िर मी 

या गोष्टीला असुं नाव तदलुं असिुं का? तनतिि तदलुं नसिुं. जर आपल्याला क णी क णाची 

भाकरी पळवनू नेणुं ह ेमजेशीर आतण हुशारीचुं काम वाटि असेल िर आपल्याला ही गोष्ट 

‘चि र कोल्हा आतण मखूा कावळा’ म्हणनू आवडेल. अन्यथा असलेल्या शोषणकारी 

व्यवस्थेला आणखीन खोलवर रुजवणारी आतण तिची भलावण करणारी अशी गोष्ट म्हणनूही 

आपण तिच्याकडे बघ ूशकिो. म्हणज ेसाुंगायचा म िा असा की, ि मचा दृष्टीकोन काय आह,े 

ह ेफार महत्त्वाचुं असिुं. इतिहासाचे अभ्यासक नेहमी अशा द्वुंद्वाुंमध्ये सापडि असिाि की, 

क ठल्या गोष्टीच्या बाबिीि आपण कशी भतूमका घ्यायची? मी जर इतिहासकार असेन िर 

ज्याची भाकरी तहरावली गलेी, त्या कावळ्याची बाज ूघणेार की, ज्याने हुशारीन ेस्विुःची भकू 

भागवण्यासाठी कावळ्याचुं अन्न पळवलुं त्या कोल्याची बाज ूघणेार? लहानपणी अथाािच 

‘गप्प बसा’ सुंस्कृिीमध्ये आपण गोष्टीचुं शीषाक हचे सत्य मानलुं. पण आिा जेव्हा आपण 

अतधकातधक तवचार करायला लागिो, िेव्हा असुं लक्षाि येिुं की, आपण द सऱ्याही बाजनू े

तवचार करणुं गरजेचुं आह.े आतण न सिा तवचार करणुं नाही – िर जेव्हा अतस्ित्वाि असलेल्या 

तवषमिा आणखीनच सखोल व्हाव्याि, त्याुंची आणखीनच भलावण व्हावी, यासाठी अशा 

अनेक कथनाुंचा वापर केला जािो िेव्हा त्याचा तनषेध करणुं, त्याच्यातवरुद्ध बोलणुं, हसे द्धा 

अतिशय गरजेचुं आह.े पण ह ेसगळुं कळण्यासाठी आपल्याला थोडाबहुि इतिहास वाचणुं, 

त्याच्याकडे तवतशष्ट अशा दृष्टीने बघणुं ह ेगरजेचुं असिुं असुं मला वाटिुं. म्हणज ेइिक्या िोट्या 

िोट्या कथनाुंचादखेील जर का गरैवापर होि असेल, िर इतिहास या गिकालाच्या कथनाचा 

गैरवापर होिो, ह ेआपल्याला मान्य केलुंच पातहजे. 
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इतिहासाचा गरैवापर होिोय का, याचा तवचार करायचा म्हटला िर आपल्याला 

प्रत्येक कथन िपासनू पाहणुं अतिशय गरजेचुं आह.े म्हणज ेइथे प न्हा आपली इतिहासकार 

म्हणनू भतूमका तकुं वा इतिहासाच ेसजग वाचक म्हणनू भतूमका ही खपू महत्त्वाची असिे. 

आमच्या इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये क णी काही गिकाळातवषयी कथन केलुं िर िे सहजासहजी 

मान्य केलुं जाि नाही. म्हणज ेइतिहासलेखनामध्य ेन सिा ‘कच्चा माल’ तमळून चालि नाही. 

त्याची तचतकत्सा करणुं आतण त्याला पाच मलूभिू प्रश्न तवचारणुं अपतेक्षि असिुं. “हू? व्हने? 

व्हॉट? व्हअेर? व्हाय?”. 

म्हणज े साुंगणारा कोण आह,े 

कधी साुंगिोय, काय साुंगिोय 

म्हणज े त्याचुं कथन नक्की 

काय आह,े क ठे साुंगिोय 

म्हणज ेत्याचुं स्थान काय आह े

- जाि, वगा, तलुंगभाव, 

प्रादतेशक, ग्रामीण, शहरी इत्यादी सवा प्रकारची स्थानुं याि आली. आतण शेवटचा प्रश्न म्हणजे 

याच्या साुंगण्यामागची प्रेरणा नक्की काय अस ूशकिे? क ठल्याही कथनाच्या सुंदभााि आपण 

जेव्हा या पाचही प्रश्नाुंचा तवचार करिो, िेव्हा तनतििपण ेआपल्याला, ही गोष्ट आपल्यापयंि 

पोहोचिे आह;े पण पोहोचवणाऱ्याुंच े उिशे काय आहिे ह े कळिुं. त्याम ळे इतिहास या 

ज्ञानशाखमेध्य ेआपल्याला एखादी बखर तमळो, एखादुं काव्य तमळो, क णाचा तशलालेख 

तमळो, एखादुं नाणुं तमळो; िरी आम्ही लगचेच्या लगचे ह ेअम क काळािलुं नाणुं आह,े अम क 

व्यक्तीन ेतलतहलेलुं काव्य आह ेयावर तवश्वास ठेवि नसिो. 

 सध्या आपण ज्या काळामध्य ेजगिोय, िो मातहिीच्या महास्फोटाचा काळ आह.े 

साध्यासाध्या गोष्टींच्या बाबिीि व्हॉट्सअपॅ असेल, फेसब क असेल, आणखी सोशल मीतडया 

असिील, इुंटरनटे असेल, इिक्या प्रकाराुंनी आपल्याकडे मातहिी ही च कीच्या, सत्याचा 

अपलाप करणाऱ्या, सत्य झाकून ठेवणाऱ्या, सत्याचा तवपयाास करणाऱ्या पद्धिीने पोचि असिे 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११५ \ 28 

की, ‘हू, व्हने, व्हॉट, व्हअेर, व्हाय?’ एवढ ेपाच प्रश्न जरी आपण डोक्यामध्ये जागिृ ठेवले, िरी 

आपल्याला त्याचा खपू उपयोग होईल, असुं इतिहासाची अभ्यासक म्हणनू मला वाटिुं. खरुं 

म्हणज ेक ठलाही तवषय असो, इुंतजतनअररुंग, तवज्ञान, कॉमसा, त्या त्या शािाचुं ित्त्वज्ञान हचे 

साुंगिुं की, क ठल्याही गोष्टीवर तदसिाक्षणी तचतकत्सेतशवाय तवश्वास ठेव ूनका. 

 पण ह ेबोलिानाच मला ‘सुंशयात्मा तवनश्यिे।’ असुं गीिेमध्ये म्हटलुंय िे आठवलुं. 

म्हणज,े सुंशय घिेला िर ि मचा तवनाश हा ठरलेला आह.े आजच्या आध तनक काळाि आपण 

जी तचतकत्सा करणुं अपतेक्षि आह,े त्याच्या बरोबर उलट्या तवधानाुंचा वारसा अशा अनके 

पारुंपररक ग्रुंथाुंमधनू आपल्याला तमळालाय. प्रश्न असा यिेो की, माझ्या आजीची चौघडी आह,े 

म्हणनू मी तजिक्या कौि कान,े प्रमेाने जपनू ठेवीन, िसाच हा वैचाररक वारसाही मी कौि कान े

साुंभाळि राहावुं का? िर ि कारामाुंच्या रचनिेलुं अतिशय उत्तम उदाहरण मला इथे तदसिुं. 

‘आम्हाुंसी नावडे आम च ेसुंतचि।’ जे सुंतचिाचुं गाठोडुं आमच्या खाुंद्यावरिी ि म्ही तदलेलुंआह,े 

िे आम्हाला आवडि नाही, असुं स्पष्ट शब्दाुंमध्ये िे म्हणनू जािाि. परुंपरा आह ेम्हणनू पाळलुं 

पातहजे, त्याला नाही कसुं म्हणणार, असा एक पचे असिो. व्यवस्था तकिीही त्याला कवटाळून 

ठेवायला साुंगि असेल, िरी जर आध तनक बनायचुं असेल िर नावडत्या वारश्याचुं काय 

करायचुं ह ेआपल्याला चार-पाचश ेवषांपवूीच ि कारामाुंनी साुंतगिलेलुं आह.े जे सुंतचि आपलुं 

झालेलुं आह,े तमळालेला जो वारसा आह,े िो आवडि नसेल िर मोकळेपणान ेआपण साुंग ू

शकिो की, ह ेमला आवडि नाही. क णी तकिीही साुंग ूद,े उपास कर, व्रिुं कर, ि झी जािच श्रेष्ठ 

आह ेतकुं वा कतनष्ठ आह,े िर िे मला मान्य नाही. त्याम ळे इतिहास ही गोष्ट िारिम्यानचे घिेली 

पातहजे, असुं माझुं इथे कळकळीचुं साुंगणुं आह.े इतिहासामध्ये अनेक गोष्टी घडल्याही 

असिील. क णी क णाचुं शोषण केलुं, क णी क णाला मारलुं, आणखी काय तवध्वुंस केले. पण 

त्या सगळ्या गोष्टी घऊेन आपण िसुंच वागायला हवुं का? िीच गोष्ट आपण प न्हा प ढ ेकरि 

राहाणार का, चाकोरी आणखी खोल करि जाणार आहोि का, याचा तवचार आज २०१८ मध्य े

आपण केला नाही, िर आपण एका मलूित्त्ववादी अशा पद्धिीच्या आय ष्यामध्ये तचणले जाऊ 

अशी मला भीिी वाटिे. 
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  इतिहासाि काही िथ्ये असिाि. त्याुंचा आपण काही सजानशील असा अन्वयाथा 

लावि असिो. ही जी िथ्ये आहिे, िी कोणीिरी नोंदतवलेली असिाि. आपण ही महत्त्वाची 

गोष्ट अनेकदा तवसरिो की, इतिहास हा ज्या गोष्टींच्या आधाराने आपण रचिो, त्या गोष्टी या 

त्या त्या नोंदतवणाऱ्याच्या स्मतृिपटलावरिी उमटलेले गिकालीन घटनाुंचे ठसे आहिे. तपएर 

नोरा नावाचा फ्रें च ित्त्वज्ञ आह,े ज्याने फ्रान्समधल्या स्मतृिस्थळाुंबिल अनेक खुंड तलहून 

प्रतसद्ध केले आहिे. घडून गलेेल्या पण अतप्रय अशा काही गोष्टी आपण इतिहासाि माुंडायचुंच 

टाळिो. िर द सरीकडे भिूकाळाि घडलेल्या काही गोष्टींची स्मिृी अवाच्या सव्वा प्रमाणाि 

जपली जािे. काही गोष्टींची स्मिृी फारच िोकड्या स्वरूपाि जपली जािे. आतण कधीकधी 

िर, अगा जे घडलेतच नाही, अशा न घडलेल्या गोष्टींचीही आठवण पद्धिशीरपण ेतनमााण करून 

जिनही केली जािे. या स्मिृींच्या तवतवध रूपाुंना नोरा याुंनी अन क्रम ेस्मतृिभ्रुंश -एम्नतेझया, 

अतिस्मतृि – हायपरम्नेतझआ, स्मतृिक्षय- हायपॉम्नतेझआ आतण कृिकस्मिृी म्हणजचे 

स्यडूोम्नेतझया अशी नावुं तदली होिी. 

आपल्या इतिहास या क्षेत्रािील सगळ्या अतभव्यक्ती या स्मिृींवरच आधारलेल्या 

असिाि. त्याम ळे म ळामध्ये नोंदविानाच एखादी गोष्ट नोंदवली नाही, एखाद्या गोष्टीबिल 

बोललुंच नाही, असुं होि असिुं. ित्रपिी शाहूमहाराजाुंनी जािीव्यवस्थेच्या तवरोधाि अतवरि 

काया केले. त्या जािीव्यवस्थेपायी अनेक प्रकाराुंनी लोकाुंचुं शोषण झालेलुं आपल्याला तदसिुं. 

अशा अनके गोष्टी आहिे, ज्याबिल आपण स्मतृिभ्रुंश झाल्यासारखुं पणूाि: मौन बाळगि 

असिो, आतण खरुं िर काही तवशेष महत्त्व दणे्याच्या योग्यिेच्या नाहीि अशा द सऱ्याच क ठल्या 

िरी गोष्टी लोकाुंच्या मनाि कृिक स्मिृी तनमााण व्हाव्याि, भ्रम तनमााण करावा, म्हणनू 

आपल्यावर सिि आदळि असिाि. जण ू काही िेच खरे आपले राष्रीय प्रश्न आहिे.  

इतिहासाचा गरैवापर असुं आपण जेव्हा म्हणिो, िेव्हा या सवा गोष्टी आपल्याला तवचाराि 

घिेल्या पातहजेि. म्हणज ेन सिुं एका व्यक्तीन ेएक इतिहासाचुं प स्िक तलतहलुं आतण त्यामध्य े

२५ आतण ५० क्रमाुंकाच्या पानावर अशा दोन च का आढळल्या, म्हणजे त्यान ेइतिहासाचा 
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गैरवापर केला तकुं वा च कीचा इतिहास तलतहला इिकी ही साधी सोपी गोष्ट नसनू इतिहासाचा 

गैरवापर ही एक खोलवर जाणारी मानतसक अशी प्रतक्रया आह.े 

माका  फेरो या लेखकाचुं 

‘इतिहासाचा वापर आतण गरैवापर’ 

(Use and Abuse of History) ह े

१९८१साली पतहल्याुंदा प्रकातशि 

झालुं. म्हणज े त्याच्या प्रकाशनाला 

३५ वषे होऊन गलेी. या प स्िकाि 

भारिाच्या सुंदभााि एक िोटुंसुं 

प्रकरण आह.े साुंगायचा म िा असा 

की, जगाच्या पाठीवर तकत्येक दशे असे आहिे, खरुं साुंगायचुं झालुं िर प्रत्येक समाज असा 

आह ेकी, तजथे इतिहास या गोष्टीचा गैरवापर केलेला आपल्याला तदसिो. मग याचा अथा असा 

आह ेका की इतिहास या गोष्टीचा गैरवापर होणार ह ेठरलेलुंच आह?े  जसुं आपण श्रतमक 

प्रतिष्ठानच े लोक आहोि. आपण श्रम करून, कष्ट करून इथे उदरतनवााह करिो. आतण 

जगभरामधल्या श्रतमकाुंशी आपलुं नािुं जोडिो. िसुं भारिाि इतिहासाचा असा गैरवापर केला 

जािोय, असुं एका िोट्या प्रकरणाि जरी तलतहलेलुं असलुं, िरी या प स्िकािील इिर चौदा 

प्रकरण ेवाचनू आपल्याला कदातचि थोडासा तदलासा तमळू शकिो की, जगभरामध्य ेअनेक 

तठकाणी, अनेक असे शोतषि-वुंतचि समाज आहिे, ज्याुंचा इतिहास प सनू टाकण्याची तकुं वा 

ज्याुंच्या इतिहासाची मोडिोड करण्याची प्रथा त्या त्या दशेाुंमध्ये रुजलेली आह.े याचा अथा 

आपण या लढाईि एकटे नाही आहोि. या दृष्टीने मी दोन उदाहरणाुंचा अभ्यास केला होिा. 

दोन वषांपवूी ‘इतिहासाचे वापर आतण गरैवापर’ हा एका पररषदचेा तवषय होिा. त्यामध्येही 

हुंगेरी, पोलुंड, तस्वत्झलंड, नेदरलँड्स अशा वेगवेगळ्या दशेाुंमधनू आलेले अभ्यासक त्याुंच्या 

त्याुंच्या दशेाुंमध्ये इतिहासाचा कसा गरैवापर केला गलेा, अतस्ित्त्वाि असलेल्या 

शोषणव्यवस्था आणखीन खोलवर रुजतवण्यासाठी इतिहास कसा साुंतगिला गलेा, अशी 

 
माकक  फेरो 
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उदाहरण ेघऊेन आले होिे. माझ्या शोध तनबुंधामध्ये मी महाराष्र आतण मराठी भाषचेी दोन 

उदाहरण ेउपतस्थि लोकाुंसमोर माुंडली.  

आपल्या इतिहासतवषयक कथनाला वैधिा प्राप्त करण्याचुं साधन म्हणनू इतिहासाचा 

वापर कसा होिो आतण त्यािनू सामातजक उिरुंडीिील सुंबुंतधिाचुं स्थान कसुं प्रस्थातपि होिुं, 

ह ेपतहल्या उदाहरणािून तदसनू येईल, असुं वाटिुं. अभ्यासकाुंसाठी ‘सुंदभा-प स्िक’ असल्याचा 

आभास तनमााण करणारुं ‘आम्ही तचत्पावन’1 ह ेप स्िक २००३ साली प्रकातशि झालुं. तचत्पावन 

जािीच्या तवतवध लेखकाुंच े३० लहान लेख याि आहिे. यािील सवांि ज ना लेख १९१३ 

सालचा आह ेआतण सवांि अलीकडचा लेख २००३ साली तलतहलेला आह.े काही धसूर 

सुंस्कृि िोिाुंमधनू
2 वुंशावळीचा दावा या प स्िकाि करण्याि आलेला आह.े तितटश 

वासाहतिक प्रशासकाुंनी 

तचत्पावनाुंच्या तवतवध ग णाुंची दखल 

घिेल्याची उत्साही जातहरािही या 

प स्िकाि आह.े तशवाय, भारिीय 

सामातजक रचनेि सवोत्तम स्थान 

तचत्पावनाुंसाठी राखनू ठेवि जािी 

आधारीि दडपशाहीच्या 

अपराधभावापासनू त्याुंना म क्त 

करणारी अतनबंध उदार वतृ्ती या 

प स्िकाि दाखवण्याि आली आह े

‘तचत्पावन ह ेतनुःसुंशयपण ेभारिािील 

अतिशय सक्षम वगांमधील एक 

आहिे’, अशी प्रशस्िी १८८५ साली 

                                                           
1
  पतिम भारिािील ‘तचत्पावन’ ही िाह्मणाुंची उपजाि आह ेआतण िी जािीय उिरुंडीिील सवोच्च स्थानी असल्याचा 

दावा केला जािो. 
2
  म. श्री. तदतक्षि, आम्िी हित्पावन, नीळकुं ठ प्रकाशन, प णे, २००३, पानुं ३४, १२२. 
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म ुंबई प्राुंिाच्या दशातनकेि दणे्याि आली हहेी त्याि हषाभराने नोंदवलुं आह.े परुंि  मी जेव्हा हू, 

व्हने, व्हॉट व्हअेर, व्हाय या प्रश्नाुंना जागनू दशातनकेची प्रि वाचली, िेव्हा ह ेस्पष्ट झालुं की िो 

भागही म ळाि नरसो रामचुंद्र गोडबोले3 या तचत्पावन हस्िकाने4 तलतहलेला होिा, अशी नोंद 

दशातनकेच्या ऋणतनदशेािच केलेली आह!े इतिहासाच्या वापर व गैरवापराचा ‘नम ना’ म्हणनू 

या प स्िकाचा तवचार का करायचा? म्हणज ेबाजाराि इिर असुंख्य प स्िकुं  उपलब्ध असिाना 

याचाच अभ्यास कशासाठी?  

िर इब्न खाल्दनू या इतिहासाच्या ित्त्वतचुंिकानुं चौदाव्या शिकाि तदलेला इशारा 

इथे नोंदवावा वाटिो: 

“... लेखकाचुं मनच जर तवतशष्ट मिातवषयी तकुं वा पुंथातवषयी पक्षपािी झालुं असेल, 

िर या मिाला वा पुंथाला मान्य होणारी मातहिी तचतकत्सेतवना स्वीकारली जािे. पवूाग्रह व 

पक्षपािीपणा याुंम ळे तचतकत्सक वतृ्ती तवरळ होिे आतण तचतकत्सक िपासणी नाकारली जािे. 

पररणामी, खोटेपणा स्वीकारला जािो आतण त्याचा प्रसारही केला जािो.”5 

पतहलुं कारण- ह े प स्िक ‘सुंदभाा’साठी असल्याचा दावा करण्याि आला आह.े  

तवसाव्या शिकािील बरीच जनमान्यिा लाभलेल्या इतिहासकाराुंचे, ब द्धीजीवींच ेव राजकीय 

नेत्याुंच ेलेख या प स्िकाि आहिे. तव. का. राजवाडे, तचुं. तव. वैद्य आतण लोकमान्य तटळक 

याुंसारख्या मुंडळींचा याि समावेश आह.े द सरुं कारण- ह ेप स्िक ‘रोजन हॉसा’ मोतहमेसारखुं 

तकुं वा मेंढ्याुंची कािडी पाुंघरून त्याुंच्या कळपाि तशरलेल्या लाुंडग्यासारखुं आह.े अगदी 

प्रमाण मराठीि तलतहलेल्या या प स्िकाि उच्चजािीयाुंशी पारुंपररकररत्या जोडली गलेेली 

जािीय आक्रमकिा आढळि नाही. त्याम ळे एका सम दायासुंबुंधीच्या कथनाुंचुं ह े तनरुपद्रवी 

सुंकलन आह,े अशी समजिू होण्याची शक्यिा आह.े पण िी गरैसमजिू म्हणावी लागेल. 

                                                           
3
  Gazetteers of the Bombay Presidency, Vol. 18, Part I, Poona. Bombay, 1885, Acknowledgements. 

4
  १८८४ साली गोडबोले याुंना ‘रावसाहबे’ ही पदवी बहाल करण्याि आली होिी. त्याुंनी तितटश राणीसाठी काही सेवा 

देऊ केली असल्यातशवाय ह ेघडणुं शक्य नव्हिुं. त्याम ळे त्याुंचा उल्लेख ‘हस्िक’ असा केला आह.े 
5
  Ibn Khaldun, The Muqaddimah, An Introduction to History, Translated by Franz Rosenthal, Princeton 

University Press, 1969, p. 35. 
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अतनबंध उदारमिवादी तवचारसरणीप्रमाण े या प स्िकािही असा दावा केला आह े की, 

तचत्पावनाुंनी त्याुंचुं स्थान हक्कानुं कमावलेलुं आह.े म ळाि इिर जािींना कतनष्ठ लेखनूच 

तचत्पावनाुंना तवशेषातधकार प्राप्त झाले, यातवषयी एक शब्दही या प स्िकाि नाही. तकुं बहुना ह े

प स्िक जािीय भेदभावाचुं समथान करणारुं ठरिुं, कारण तवशेषातधकारी वागणकू तमळण्यास 

तचत्पावन ‘तनसगािुः’ पात्र आहिे अशा स्वरूपाची माुंडणी त्याि आह.े खरुं िर, लढाऊ वुंशाचा 

तसद्धान्ि आतण आया आक्रमणाचा तसद्धान्ि याुंसारखी माुंडणी पणूािुः तनरथाक असल्याचुं पवूीच 

तसद्ध झालेलुं आह ेआतण िरीही जािींना त्याुंच्या कतथि स्वभावधमाान सार जोडण्याि आलेल्या 

तमथ्या-वजै्ञातनक वैतशष््टयाुंचुं समथानही या प स्िकाि केलेलुं आह.े 

प्रस्ि ि नम ना-अभ्यासासाठी तनवडलेलुं द सरुं प स्िक इतिहासाचुं नाही आतण 

त्यामध्य ेिसा काही दावाही केलेला नाही. पण त्याि आपली बाज ूठासनू माुंडण्यासाठी केलेला 

इतिहासाचा वापर लक्षवेधक आह.े इतिहासलेखनाच्या सबाल्टना प्रवाहाच ेउद्गािे रणतजि ग हा 

याुंनी नमदू केल्याप्रमाण,े ‘भारिीय राष्रवादाच्या इतिहासलेखनावर अतभजनवादाचुं वचास्व 

रातहलुं आह-े वासाहतिक अतभजनवाद आतण बझू्वाा-राष्रवादी अतभजनवाद असे दोन्ही प्रकार 

त्याि आहिे... भारिीय राष्राची तनतमािी आतण या प्रतक्रयेला आधारभिू ठरलेल्या राष्रवादी 

जाणीवेचा तवकास केवळ तकुं वा म ख्यत्वे अतभजनाुंम ळे झालेला आह,े असा पवूाग्रह या दोन्ही 

प्रकारच्या अतभजनवादाुंमध्ये आढळिो.’6 इथे अभ्यासलेलुं प स्िक या प्रवाहातवरुद्ध जाि 

अतभजन नसलेल्या लोकाुंना किेपण (एजन्सी) व आवाज दणे्याचा प्रयत्न करिुं. 

‘आम्हीही इतिहास घडवला’7 असुं या प स्िकाचुं नाव आह.े सामातजक म क्तीसाठी 

डॉ. आुंबेडकराुंनी स रू केलेल्या चळवळीि सहभागी झालेल्या दतलि तियाुंच्या म लाखिींचुं 

सुंकलन यामध्ये करण्याि आलुं आह.े वासाहतिक काळापासनू वसाहिोत्तर काळापयिं 

भारिाच्या तस्थत्युंिराि खरे प्रयत्न गाुंधी व भारिीय राष्रीय काँग्रेस याुंनी केले, असुं गहृीिक 

                                                           
6
  Ranajit Guha, Selected Subaltern Studies, OUP, London, 1988, p.37. 

7
  उतमाला पवार, मीनाक्षी मनू, आम्िीिी इहििास घडवला, स गावा प्रकाशन, प णे, १९८९. 
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मध्यविी ठेवनू आध तनक भारिाचा इतिहास 

बहुिाुंशान े तलतहला गलेेला तदसिो.8 परुंि , 

दतलिाुंचा या तस्थत्युंिराबिलचा दृतष्टकोन 

अतिशय तभन्न आह.े राजकीय 

सत्ताबदलापके्षा (१९४७) स्विुंत्र भारिाच्या 

राज्यघटनेने (१९५०) तदलेले मानवातधकार 

व स्वािुंत्र्य दतलिाुंना अतधक मौल्यवान 

वाटिुं. स्वािुंत्र्यपवूा काळािील 

अस्पशृ्यिेच्या मानहानीकारक अतस्ित्वाला 

या घटनात्मक अतधकाराुंनी िेद तदला. 

सदर प स्िकासाठी म लाखिी 

घणे्याि आलेल्या सवा तिया दतलि 

जािींमधील आहिे. डॉ. आुंबेडकराुंनी 

लढण्याची प्ररेणा दईेपयंि या तिया गरीबीचुं 

व मानहानीचुं जीवन जगि होत्या. जािीय भेदभाव ही केवळ सामातजक समस्या नाही, त्याच े

वास्िव जीवनाि आतथाक पररणामही होि असिाि. या प स्िकािील म क्ता सवागौड याुंची 

म लाखि या सुंदभााि उद्बोधक आह.े द्रोण ियार करण्याचुं प्रतशक्षण दतलि तियाुंना दणे्यासाठी 

आपण शेकडो रुपय ेग ुंिवल्याचा अन भव त्याुंनी साुंतगिला आह.े पण दतलि तियाुंचा स्पशा 

झालेले ह ेद्रोण कोणीही तवकि घिेले नाही, त्याम ळे शेवटी हजारो द्रोण फेकून द्याव ेलागले.9 

                                                           
8
 The Oxford History of India ह ेVincent Smith याुंचुं प स्िक, Cambridge History of India चे खुंड, आर. सी. 

म झ मदार याुंची भारिीय इतिहास व सुंस्कृिीतवषयीची प स्िकुं  आतण तबपीन चुंद्रा याुंचुं India’s Struggle for 

Independence- ही अशा इतिहासलेखनाची काही लोकतप्रय उदाहरणुं आहिे. यािील पतहली दोन उदाहरणुं 

वासाहतिक सुंदभाािील उपलब्धींवर लक्ष कें तद्रि करणारी आहिे, िर काँगे्रसचे नेिे सुंपणूा राष्राचुं प्रतितनतधत्व करि 

होि ेअसुं दाखवायचा प्रयत्न प ढील दोन लेखनप्रकल्पाुंमध्ये झालेला आह.े 
9
 पवार व मनू, उपरोक्त, म क्ता सवागौड याुंची म लाखि, पान १५३. 
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त्या एकदा गाुंधींना जाऊन भेटल्या होत्या. गाुंधींसोबिचा सुंवाद त्याुंच्याच शब्दाुंि 

असा: 

मी तधटाईनुं गाुंधीजींना प्रश्न तवचारला, “हररजन सेवक सुंघाचा फुं ड हररजनाुंच्या 

िाब्याि का दिे नाही?” 

गाुंधीजींनी उत्तर तदलुं, “हररजनाुंना अस्पशृ्य म्हणनू दरू ठेवण्याचुं पाप आम्ही केलुं 

आह.े सवणा तहुंदूुंनी केलुं आह.े म्हणनू िे त्याुंच्याच हािानुं ध ण्याचा प्रयत्न चाल ूआह.े” 

आतथाक सुंधी नाकारली जािे त्यामाग ेजािीय तवषमिाही कारणीभिू असिे आतण 

भारिीय राष्रीय चळवळीिील आदशा निेे अस्पशृ्याुंवर तवश्वास ठेवायला ियार नव्हिे, 

याुंसारखी वस्ि तस्थिी भारिाचा राष्रीय इतिहास साुंगणाऱ्या प्रमातणि प स्िकाुंमध्ये कधीही 

अधोरेतखि केली जाि नाही. इतिहासातवषयी तनराळुं पररप्रके्ष्य माुंडण्यासाठी ‘आम्हीही इतिहास 

घडवला’ सारख्या प स्िकान े ऐतिहातसक कथनाुंचा व दाव्याुंचा वापर केला, िर त्याला 

इतिहासाचा वापर म्हणायचुं की गरैवापर म्हणायचुं? ज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाचुं ित्त्व 

तवचाराि घिेलुं, िर असुं म्हणिा येईल की, वाचकाुंना तजिकी अतधक ऐतिहातसक कथनुं 

उपलब्ध असिील तििकुं  भिूकाळाचुं आकलन करून घ्यायला श्रेयस्करच ठरेल. 

पण ही कहाणी इथेच सुंपि नाही. या प स्िकाचुं लेखन-सुंपादन दोन तियाुंनी केलुं 

आह ेआतण त्या स्विुः दतलिच आहिे. आपल्या प स्िकाला प्रस्िावना तलतहण्याची तवनुंिी 

त्याुंनी मराठीमधील आघाडीचे (आिा तदवुंगि) इतिहासकार य. तद. फडके याुंना केली. 

लेतखकाद्वयानुं फार कमी मतहलाुंच्या म लाखिी नम न्यादाखल घिेलेल्या आहिे, त्याम ळे या 

प स्िकाची व्याप्ती अतिशय मयाातदि होिे, असुं मि फडक्याुंनी प्रस्िावनेि व्यक्त केलुं. 

आुंबेडकराुंच्या चळवळीि सहभागी झालेल्या उच्चजािीय मतहलाुंच्या म लाखिी घणे्याि 

आलेल्या नाहीि, आतण दतलिाुंच्या पक्षाुंसह सवाच राजकीय पक्षाुंमध्ये मतहलाुंचुं प्रतितनतधत्व 

अत्यल्प आह,े त्याम ळे अथाािच या प स्िकािून आलेली मातहिी ही प रेशी वास्िवदशी नाही 

अशी तटप्पणीही त्याुंनी केली आह.े या प्रस्िावनेवर दतलि वि ाळाुंमधनू नकारात्मक प्रतितक्रया 
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व्यक्त झाली. प्रस्िावनेच ेलेखक जन्मान ेतचत्पावन िाह्मण होिे, ही जखमेवर मीठ चोळणारी 

बाब ठरली. 

दतलि मतहलाुंच्या तलखाणाला एका उच्चजािीय प रुषाने ज्ञानाचा दजाा दणेुं 

नाकारल्याम ळे तनमााण झालेला वाद १९९०च्या दशकाि मराठी तवचारतवश्वाि सुंिप्त चचांचा 

तवषय ठरला होिा. फडक्याुंनी स्विुःवरील आक्षेपाुंचा केलेला प्रतिवाद प ढील आवतृ्तीमध्ये 

समातवष्ट करण्याि आला. 

इतिहासाच्या वापराचा प्रश्न प न्हा एकदा उपतस्थि करिा येईल. ‘आम्ही तचत्पावन’ 

या प स्िकामध्ये इतिहासलेखनाच्या व्यावसातयक तनयमाुंचुं पालन झालेलुं नाही ह ेउघड आह.े 

िरीही िो अतस्मिातनतमािीचा प्रयत्न आह,े आतण उच्च वुंशावळीवर दावा साुंगण्याच्या उिशेान े

हा प्रयत्न झालेला आह,े असुं म्हणिा येईल. ‘आम्हीही इतिहास घडवला’ ह ेप स्िक डॉ. 

आुंबेडकराुंच्या चळवळीिील दतलि मतहलाुंच्या सहभागातवषयी आह.े ह े प स्िकही 

व्यावसातयक इतिहासकाराुंनी तलतहलेलुं नाही. ऐतिहातसक मातहिीची नोंद करून पयाायी 

इतिहास सादर करण्याचा प्रयत्न म्हणनू त्याकडे पाहिा येईल. 

यािून आपण पयाायी इतिहासाच्या म दद््यावर येऊन ठेपिो. आपापल्या स्थानातवषयी 

वादग्रस्ि दाव े करणाऱ्या तभन्न सामातजक स्िराुंिील लोकाुंमधील सुंघषााम ळे पयाायी 

इतिहासाची तनतमािी अपररहाया ठरिे. पयाायी इतिहास म्हणज ेगिकाळाचुं एक कथन आतण 

अथातनणायन असिुं, त्यािील िथ्युं व घटनाुंची माुंडणी म ख्यप्रवाही इतिहासाला समाुंिर िरी 

असिे तकुं वा त्याच्या पणूािुः तवरोधी िरी असिे. भारिािील अस्पशृ्यिेचा प्रश्न व जािीय 

अतस्मिाुंचा अभ्यास करिाना पयाायी इतिहासाच्या तनतमािीची व ग्रहणाची असुंख्य उदाहरणुं 

समोर यिेाि. तकुं बहुना अनेक अभ्यासकाुंनी िर असुं प्रतिपादन
10 केलुं आह ेकी, एकोतणसाव्या 

शिकापासनू तवतवध िाह्मणिेर जािींमधनू पयाायी सुंस्कृिी उदयाला येऊ लागल्या, त्याचाच 

                                                           
10
 उदाहरणादाखल ही मराठी प स्िकुं  पाहावी: उमेश बगाडे, मिात्मा फुले- पर्ाार्ी संस्कृिीिे हनमाािे, स गावा प्रकाशन, 

प णे, २००७. राजा तदतक्षि, एकोहिसाव्र्ा शिकािील मिाराष्ट्र– मध्र्मवगाांिा उदर्, डायमण्ड पतब्लकेशन, प णे, 

२०१२. आतण अरतवुंद म. दशेपाुंडे याुंचा अप्रकातशि तनबुंध, मिामा फुले आहि पर्ाार्ी संस्कृिी, १९९८. 
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पररपाक म्हणनू १९५६ साली डॉ. आुंबेडकराुंनी आपल्या अगतणि अन यायाुंसह बौद्ध धमााि 

प्रवेश केला. तहुंद ू धमाािील जािीय उिरुंडीपासनू दरू जाण्यासाठी आतण दरू गलेेल्याुंच्या 

आजच्या अतस्मिाुंमागील रतचि परुंपराुंना पातवत्र्य दणे्यासाठीही पयाायी इतिहासाचा वापर 

झाला आह.े पयाायी सुंस्कृिीच्या तनतमािीसाठी उपय क्त स्मरणोत्सव आतण घटनाुंचुं व स्थळाुंचुं 

इतिहासलेखन आजच्या भारिाि अतिशय स्पष्टपण ेतदसिुं.
11 याचुं एक उदाहरण असुं: मराठी 

भाषक तहुंद ू एकमेकाुंचुं स्वागि करिाना ‘राम राम’ म्हणि असि. डॉ. आुंबेडकराुंच्या 

अन यायाुंनी ‘जय भीम’ असा पयाायी शब्दप्रयोग चलनाि आणला.12 राम या तहुंद ूदवेाशी 

जवळीक ठेवण्याऐवजी त्याुंनी डॉ. आुंबेडकराुंच्या नावाशी जोडून घिेलुं. आजही आुंबेडकरी 

तवचाराुंच्या अन यायाुंमध्ये ‘जय भीम’ ह े स्वागिपर सुंबोधन लोकतप्रय आह.े अस्पशृ्यिेची 

ओळख प सनू टाकण्यासाठी दतलिाुंनी पारुंपररक पेहराव, अन्न, पेशा व अगदी गावाुंमधील 

घरुंही सोडून तदली आतण नवीन पयााय स्वीकारले. या द रावलेपणाच्या प्रतक्रयेचा िका स सुंगि 

पररणाम म्हणनू म ख्य प्रवाहािील इतिहास नाकारण्याि आला आतण पयाायी इतिहासाची 

तनतमािी झाली. 

पयाायी इतिहासासाठी इतिहासाची तनतमािी, तविरण व ग्रहण करणाऱ्या पयाायी 

पद्धिीही गरजेच्या ठरिाि. भारिीय समाजािील तडतजटल माध्यमाुंची पोहोच लक्षणीय वाढली 

असल्याम ळे इतिहासतनतमािी व सुंदशेन याुंच्यासाठी नवीन इलेक्रॉतनक समाजमाध्यमाुंचा वापर 

होिो आह.े िायातचत्रुं, तचत्रपट, नभोवाणी, समाजमाध्यमुं, ब्लॉग, मायक्रो-ब्लॉतगुंग व शॉटा 

टेक्स मेसेज (एसएमएस), तवडुंबनतचत्र व रस्त्याशेजारी सावाजतनक फलक याुंचा वापर 

इतिहासतनतमािी व तविरण याुंच्यासाठी होिो आह.े एखाद्या ऐतिहातसक घटनतेवषयीचुं कोणाचुं 

िरी भाषण स्माटाफोनवर पाहि-ऐकि बसलेले तवद्याथ्यांचे गट तवद्यापीठाुंच्या आवाराि सराास 

तदसिाि. इतिहासािील कोणत्या ना कोणत्या घटनेतवषयी सायबरतवश्वाि अतस्मिेच्या लढाया 

                                                           
11
 श्रद्धा क ुं भोजकर, भीमा कोरेगावमधील जर्स्िंभ: राजकारि, जाि आहि हिहटशसते्तिी स्मिृी, स गावा प्रकाशन, प णे, 

२०१८. 
12
 दतलिहक्क चळवळीिील कायाकिे प्राध्यापक डी. एस. गायकवाड याुंची म लाखि. प णे. ०१-०५-२०१५. 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११५ \ 38 

खेळल्या जाि आहिे. प ण्याि २०१४ साली तदवसाढवळ्या एका म स्लीम िरुणाचा खनू 

झाल्याचा द :खद उल्लेख यमून राइट्स वॉचच्या अहवालामध्येही व्यक्त करण्याि आला 

आह.े13 हा िरुण सॉफ्टवअेर अतभयुंिा होिा आतण एका ऐतिहातसक व्यतक्तमत्वाबिल 

अवमानजनक तवडुंबनतचत्र त्याने समाजमाध्यमाुंमध्ये प्रतसद्ध केल्याच्या सुंशयावरून जमावान े

त्याची हत्या केली. ‘आपल्या’पैकी कोण आह ेआतण ‘परका’ कोण आह,े ह ेतसद्ध करण्यासाठी 

इतिहासाचा वापर धोकादायक ठरू शकिो. 

आपण जर फक्त आध तनक भारिाच्या इतिहासाचुं प स्िक वाचि रातहलो असिो िर 

हा जो हररजनाुंसाठीचा तनधी होिा, त्याच्या तिजोरीच्या तकल्ल्या कोणाच्या कमरेला होत्या? 

हा प्रश्न अन त्तररि रातहला असिा. तकुं बहुना असा प्रश्न आपण तवचारूच नय,े अशाच पद्धिीन े

प स्िकुं  तलतहली गलेी असिी. िर ह ेएक उदाहरण म्हणनू मी साुंतगिलुं. अशी अत्युंि महत्त्वपणूा 

ऐतिहातसक घटनाुंची द सरी बाज ूदाखतवणारी अनेक कथनुं आपल्याला ‘आम्हीही इतिहास 

घडवला’ मधनू वाचायला तमळिाि. ‘इतिहासाचा वापर आतण गरैवापर’ या दृष्टीने जेव्हा मी 

या दोन प स्िकाुंचा तवचार केला, िेव्हा माझ्या लक्षाि आलुं की दोघाही लेखकाुंचुं उतिष्ट िर 

सारखुंच आह.े आमच्या जािीिील, पुंथािील, चळवळीिील लोकाुंनी तकुं वा आमच्या 

समतवचारी लोकाुंनी भिूकाळाि काय चाुंगलुं केलेलुं आह?े त्याुंनी इतिहासामध्ये कसुं 

महत्त्वपणूा योगदान तदलुं आह,े ह ेदोन्ही प स्िके साुंगिाहिे. मला ह ेमनािून माहीि होिुं की, 

‘आम्ही तचत्पावन’ हा इतिहासाचा गरैवापर आह ेआतण ऊतमाला पवाराुंचुं ‘आम्हीही इतिहास 

घडवला’ हा इतिहासाचा गैरवापर नाहीय.े इथे इतिहासाला उपचार पद्धिी म्हणनू वापरलुंय की, 

आम्ही काम केलेलुं आह,े इतिहास घडवला आह,े पण कोणी िो नोंदवला नाही म्हणनू िो 

नोंदतवण्याची सुंधी आम्हाला तमळाली आह,े तिचा आम्ही वापर करून घिेोय. पण ह ेमाझ्या 

मनाने न सिुं साुंगनू उपयोग नाही. इतिहासाची अभ्यासक म्हणनू मला दोन्हीची ि लना करून 

पाहायला पातहज ेकी, ह ेपण हचे करिाहिे आतण िे पण िेच करिाहिे की काय? िर मी प न्हा 

‘हू, व्हने, व्हॉट, व्हअेर, व्हाय?’ ह े प्रश्न तवचारले, आतण तपएर नोराचुं फे्रमवका  वापरून 

घडलेल्या गोष्टींच्या स्मिृी आपण कशा जिन करिोय, ह ेसमजनू घ्यायचा प्रयत्न केला. मला 

                                                           
13
 उपरोक्त, http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf 
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असुं जाणवलुं की, ‘आम्ही तचत्पावन’सारखुं प स्िक स्विुःच्या जािीचुं श्रेष्ठत्व ठसतवण्यासाठी 

तलतहलुं गलेेलुं कथन आह.े दोन्ही कथनुंच आहिे. पण या कथनाचुं अुंतिम उतिष्ट काय आह?े 

िर मघाशी प्रस्िावनिेील जे वाक्य आपण बतघिलुं, त्याच्याशी िे सुंबुंतधि आह.े आमची 

तचत्पावन जाि कशी श्रेष्ठ आह ेआतण त्या जािीने अशा श्रेष्ठत्वाच्या आकाुंक्षा बाळगल्या िर 

त्याि गैर काही नाही, असुं तवधान त्या प स्िकाि दीतक्षिाुंनी केलेलुं आह.े ऊतमाला पवाराुंच्या 

प स्िकाचा उिशे प स्िकाच्या नावामध्यचे सहज समजनू यिेो. आम्ही इतिहास घडतवण्यामध्य े

काहीएक योगदान तदलेलुं आह ेआतण िे नोंदविोय. मग जेव्हा आपण हा इतिहासाचा वापर 

आह ेकी गरैवापर आह,े अशा दृष्टीने बघिो, िेव्हा अुंतिम उतिष्ट –शोषणम क्त समाजरचनेसाठी 

याचा काही उपयोग होिोय की नाही असा तवचार करावा लागिो.  ‘आम्ही इतिहास घडवला’ 

ह ेत्या कसोटीवर खरुं ठरिुं ह ेस्पष्ट होिुं आतण मग सगळ्या गोष्टी लख्ख होिाि.  

त्याम ळे इतिहासाचा वाचक म्हणनू, अभ्यासक म्हणनू आतण आिाच्या भाषेि 

बोलायचुं झालुं िर एक तवचारी समाजाचा घटक म्हणनू जर आपलुं िारिम्य जागिृ ठेवलुं िर 

साुंगणारी व्यक्ती तकुं वा आपल्याला आलेला व्हॉट्सअॅप मेसेज असेल, सीररयल असेल, तसनमेा 

असेल, प स्िक असेल; िे इतिहासाचा वापर करिेय की गैरवापर करिेय, ह ेआपल्याला अगदी 

सहजपण ेसमजणुं शक्य आह.े  

▲▲▲ 

लेखक : श्रद्धा क ुं भोजकर, सातवत्रीबाई फ ले, प णे तवद्यापीठाच्या इतिहास तवभागाि साहाय्यक प्राध्यापक 

म्हणनू कायारि.  

इ-मेल: shraddha@unipune.ac.in 

शकै्षणिक संदर्भ अकं ११२ जनू-जलैु २०१८ व  

अकं ११३ ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१८  

ह ेदोन्ही वैज्ञाणनक दृणिकोन णवशेषांक होिे. ह ेआतण सुंदभाचे इिर अुंक 

संदर्भ सोसायटीच्या वेबसाईटवर अकं उपलब्ध आहिे. जरूर वाचा. 

www.sandarbhsociety.org 

 

mailto:shraddha@unipune.ac.in
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प्रकाश प्रदूषण 

लेखक : ख्रिस्तोफ मॅग्डेलेन  

रूपाांतर : संजीवनी आफळे 

हवा, पाणी, माती एवढेच काय ध्वनी प्रदषूण होते ह ेआता आपल्याला माहीत आह.े 

परंतु प्रकाश प्रदषूण ही बाब अजनूही ख्रततकीशी गंभीरपण ेघतेली जात नाही. जगभरात आता 

रात्र पडल्यावर शहरांपासनू ते लहान गावांपयंत अगख्रणत कृख्रत्रम प्रकाशाचे स्रोत (शहरातला 

प्रकाश, झळकत्या जाख्रहरातींचा प्रकाश, दकुानांच्या तावदानांतून येणारा प्रकाश, 

कायाालयांतील कायमस्वरुपी उजळलेल्या ख्रदवयांचा प्रकाश....) सयूाप्रकाशाची जागा घतेात. 

एक साधा बल्ब आपल्याला दहाएक ख्रकलोमीटसा अंतरावरून ख्रदस ू शकतो आख्रण मोठ्या 

शहरांतील हजारो ख्रदव ेहजारोच काय दहाएक हजार ख्रकलोमीटसा वरून ख्रदस ूशकतात. 

 

स्पेनमधल्या उत्तर तेनरीफ भागातले प्रकाश प्रदूषण 
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अशा प्रकारे जवेहा कृख्रत्रम प्रकाश इतका जास्त आख्रण सवावयापी असतो की रात्रीच्या 

सामान्य अंधारावर पररणाम होतो, तेवहा आपण प्रकाश प्रदषूण झाले असे म्हणतो. 

पयाावरणीय स्थापत्यशास्त्रज्ञ आख्रण अख्रभयंता रने कोब्लर प्रकाश प्रदषूणाची वयाख्या 

अशी करतात, ‘बाहरे उत्सख्रजात होणाऱ्या अवरक्त (infrared), अख्रतनील (ultraviolet) 

आख्रण दृश्यमान प्रकाश ख्रकरणांच्या तीव्रते आख्रण गणुवते्तमळेु माणसांवर, भपू्रदशेाच्या दृश्यावर 

ख्रकंवा पररसंस्थेवर होणारा हाख्रनकारक ख्रकंवा त्रासदायक पररणाम.’ 

तुलना केली तर कचरा, शहरांतील धरूसदृश्य धकेु, प्रदखू्रषत पाणी यांच्या आरोग्यावर 

होणाऱ्या पररणामांपेक्षा प्रकाश प्रदषूणाचे आरोग्यावरील पररणाम कमी हाख्रनकारक 

असल्यामळेु हा मदु्दा कधीच ख्रवशषे चख्रचाला जात नाही. परंत,ु प्रकाश प्रदषूणाच ेसजीवांवर 

पररणाम झाल्याख्रशवाय राहात नाहीत आख्रण ते सहजपण ेकमी करता यऊे शकतात. 

१८३० पासनू पॅररसमध्य े पौख्रणामेच्या ख्रदवशी दोनपैकी एकच पथख्रदवा लावण्याची 

सरुुवात झाली. अथाात या प्रथेची सरुुवात प्रकाश प्रदषूणापेक्षा आख्रथाक अडचणींशी जोडलेली 

होती. अगदी अलीकडे म्हणजे १९८८ मध्ये डाका  स्काय या अमेररकन संस्थेने या प्रकाश 

प्रदषुणाची माख्रहती करून दणे्यास सरुुवात केली; जे आता वाढत जाऊन  सगळयांना ख्रदस ू

लागले आह.े 

यामळेुच ,  

● १९९२ मध्ये यनुेस्कोन ेपढुच्या ख्रपढीचा एक हक्क जाहीर केला, आकाश आख्रण 

त्याच्या शदु्धतेचे जतन करण्याचा ठराव : ‘ अप्रदखू्रषत पथृ्वी आख्रण आकाश ख्रमळण े

हा पढुच्या ख्रपढीचा हक्क आह.े’  

● २००२ मध्ये वहखे्रनस आख्रण ल्यसुना येथील कााँग्रेसन ेजगभरातील सरकारांना रात्रीच े

आकाश वाचवावे अशी साद घातली.  

● सध्या, चांदण्यांनी भरलेले आकाश म्हणज े सगळया मानवजातीला ख्रमळालेला 

वारसा आह ेअसे यनुो (United Nations Organisation) समजते. 
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ख्रवजेचा वापर त्या त्या दशेातील आख्रथाक, सामाख्रजक आख्रण औद्योख्रगक सधुारणांवर 

अवलंबनू असतो. एक अमेररकन माणसू एका भारतीयापेक्षा ७५ पट जास्त, एक जपानी माणसू 

३० पट जास्त तर एक चीनी दपु्पट जास्त वीज वापरतो. (वॉख्रशंग्टन ख्रवद्यापीठातील वदुृफ 

सखु्रलवान यांनी उपग्रहातून ख्रदसणारा रात्रीच्या पथृ्वीचा नकाशा तयार केला आह,े त्यावरून.) 

 

प्रकाश प्रदूषण कसे ओळखायचे?  

साधारणपण,े आकाश पणूा काळे ख्रकंवा फक्त चंद्राच्या प्रकाशान ेउजळलेले असायला हव.े पण 

आकाशात खालील बाजलूा ढग असले तर प्रकाश प्रदषूण शहरांमध्ये ख्रदसनू येते; ह ेढग प्रकाश 

परावख्रतात करतात आख्रण सवा ख्रदशांना पांगवतात. असे आकाश गलुाबी ख्रकंवा गडद केशरी 

ख्रदसते. ख्रनरभ्र आकाशात ख्रकंवा शहराबाहरे खेड्यात ख्रकंवा जंगलात आकाश शहरापेक्षा काळे 

ख्रदसते आख्रण आकाशाच्या एका कोपऱ्यात ख्रदसणाऱ्या ख्रफकट गलुाबी छटेवरून तेथे असलेले 

शहर आपण लगेच ओळख ूशकतो. 

पथृ्वी रात्री चमकते आख्रण ख्रतच्यावरील शहरे अवकाशातनू ख्रदसनू येतात. काही 

वषांपवूी ख्रपएरतोख्रनओ ख्रसंझानो या इटलीच्या खगोलशास्त्रज्ञाने रात्रीच्या आकाशाची कृख्रत्रम 

चमक दाखवणारा जगाचा पख्रहला अॅटलास प्रकाख्रशत केला. यामध्ये प्रकाश प्रदषूण स्पष्ट ख्रदसनू 

येते. उपग्रहांनी घतेलेल्या पथृ्वीच्या अनेक प्रख्रतमांवरून ह ेप्रदषूण दरवषी कसे वाढतेच आह ेह े

स्पष्ट होते. या प्रख्रतमांवरून ४ प्रकारचे प्रकाशस्रोत ओळखता यतेात. 

● औद्योख्रगकीकरण झालेल्या अमेररका, 

जपान, तैवान या दशेांतील शहरांमधनू 

येणारा प्रकाश.  

● भरगच्च लोकवस्ती, एकवटलेले 

दळणवळणाचे मागा जसे नाईल नदीच े

खोरे, चीनमधील पीतसमदु्राचे खोरे, 

ट्रान्स सैबेररयन रेल्वे जाते तो भभूाग. 

 

कृत्रिम प्रकाशाचे स्रोत 
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● जंगलात लागलेले नैसख्रगाक वणव े ख्रकंवा जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी 

मदु्दाम लावलेल्या आगी. 

● ज्यातनू तेल काढू शकत नाही पण त्यात असणाऱ्या वायमूळेु सतत जळणाऱ्या 

तेलाच्या खाणी. हा स्रोत अथाातच अख्रतशय प्रखर होता.  

 

प्रकाश प्रदूषणाची कारणे 

जगातील प्रकाशमान जागा वाढतच चालल्या आहते आख्रण त्यात आता स्वस्त LED 

ख्रदवयांच्या मकु्त वापरान ेभरच घातली आह.े या पांढऱ्या ख्रदवयांचा ख्रनळा प्रकाश वातावरणात 

सहजगत्या पसरतो आख्रण सोख्रडयम ख्रदवयांच्या दहापट जास्त तेजस्वी प्रकाश ख्रनमााण होतो. हा 

प्रकाश जास्त प्रखर असतो आख्रण त्यामळेु डोळे जास्त वेळा बंद केले जातात आख्रण रेटीनाकडे 

कमी प्रकाश येतो. म्हणज े ह े ख्रदव े भरपरू प्रकाश दते असले तरी शवेटी आपल्याला कमी 

ख्रदसायला लागते. शहरांमध्ये ख्रवशेषत: हााँगकााँगसारख्या घनदाट लोकवस्तीच्या शहरात प्रकाश 

प्रदषूण त्रासदायक होऊ लागले आह.े रात्रीच्या वेळचा प्रकाश यथेे जेवढा असायला हवा 

 

हााँगकााँग : जगातील प्रखर प्रकात्रशत शहराांपैकी एक शहर  

Crédit : Base64 / CarolSpears - Licence : CC BY 
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त्यापेक्षा १००० पटीन े जास्त असतो. याच े कारण : जाख्रहरातींचा प्रकाश आख्रण अवाढवय 

वाढलेले शहर ! येथील स्थाख्रनक अख्रधकाऱ्यांकडे याबाबत नागररकांच्या तक्रारी वाढतच 

चालल्या आहते. फ्रान्समध्य े सदु्धा शहरी वस्त्या खपू दरुून ख्रदस ू शकणारा प्रकाश ख्रनमााण 

करतात. स्वच्छ आख्रण काळेभोर आकाश पाहायला ख्रमळण ेदमुीळ होत चालले आह.े क्वेसी 

(Quercy) मधला छोटासा ख्रत्रकोणी प्रदशे आख्रण कोसा (Corse) मधला काही भाग फक्त या 

अख्रतरेकी प्रकाशापासनू मकु्त आहते. खगोलशास्त्रीय ख्रनरीक्षण े करण्यासाठी आता खपू 

दरूवरच्या खेड्यात ख्रकवा उंचावर जाव ेलागते. १९९२ पासनू फ्रान्समध्य े११ लाख प्रकाख्रशत 

ख्रठकाण ेमोजण्यात आली आख्रण ही प्रकाख्रशत असण्याचा कालावधी १९९२ पासनू २००५ 

पयंत २१०० ते ३५०० तास / प्रख्रतवषा इतका वाढला आह.े  

भारतातली पररख्रस्थती काही वेगळी नाही. येथील ख्रदल्ली, मुंबईसारखी मोठी शहरे 

रात्रीच्या वेळी उपग्रहांनी घतेलेल्या प्रख्रतमांमध्ये ख्रदसायला लागली आहते. २०१२ ते २०१६ 

पयंत भारतातील कृख्रत्रमरीत्या प्रकाशमान झालेले ख्रवभाग ३३% न ेवाढले आहते. 

 

भारतातील अती प्रकाशमान त्रिकाणे  

https://india.blogs.nytimes.com/2012/11/14/delhis-disappearing-night-sky/ 
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प्रकाश प्रदूषणाचे मानवावर होणारे पररणाम  

मानवी आरोग्य 

सवा सजीवांच े जीवशास्त्र ख्रदवस-रात्र बदलण्याच्या लयीवर आधाररत (२४-तासाच े

जैवरासायख्रनक चक्र ख्रकंवा घड्याळ) असते. रात्री असलेला प्रकाश या तालावर पररणाम करतो 

आख्रण आपल्या आरोग्यावर पररणाम होतो.  खरे तर ख्रदवसा अपरुा प्रकाश आख्रण रात्रीचा जास्त 

प्रकाश या दोन्ही बाबी शरीरातील जैख्रवक ख्रक्रयांवर पररणाम करतात आख्रण शरीरातील ताळमेळ 

ख्रबघडवतात. यामळेु शारीररक आख्रण मानख्रसक आरोग्य ख्रबघडू शकते. 

 

झोपेत त्रिघाड 

अख्रतप्रकाशाच ेदषु्पररणाम आपल्या झोपेवर लगचे ख्रदसनू यतेात. कृख्रत्रम प्रकाशाच्या प्रभावामळेु 

ख्रपख्रनअल (मेंदतूली छोटी गं्रथी) मलेाटोख्रननच ेउत्पादन कमी करते. ह ेहामोन संध्याकाळच्या 

वेळी येणारी ख्रशख्रथलता आख्रण कमी होणारी चपळाई याला कारणीभतू असते. ही ख्रस्थती झोप 

येण्यासाठी पोषक असते. अशाप्रकारे, रात्रीच्या वेळी असणाऱ्या प्रकाशाचा थेट पररणाम 

मेलाटोख्रननचे प्रमाण कमी होण्यात आख्रण झोपेच्या तक्रारी सरुू होण्यात होतो. म्हणनूच छान 

झोप लागण्यासाठी झोपण्याच्या खोलीत प्रकाश नसण ेफार गरजचेे असते.  

 

लठ्ठपणा, हाडाांचा त्रिसळूपणा आत्रण स्नायूांची ताकद 

ऑगस्ट २०१२ मध्य े इगं्लंडमध्ये झालेल्या एका अभ्यासात२ असे आढळून आले की 

संध्याकाळी असणारा कृख्रत्रम प्रकाश आपले जखै्रवक चक्र ख्रबघडवतो. या चक्राचा आपल्या 

वजनवाढीशी संबंध असतो.  

जलैु २०१६ मध्ये ख्रनशाचर (उंदीर वगरेै) प्राण्यांवर झालेल्या एका अभ्यासात३ असे 

आढळले की रात्री असलेल्या प्रकाशाचा त्यांच्या मेंदचू्या कायाावर पररणाम होतो, जैख्रवक चक्र 
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७० % इतके ख्रबघडते, त्यांच्या हाडांच्या घनतेवर पररणाम होतो आख्रण पढुे स्नायूंची शक्ती कमी 

होते. आपल्या प्रख्रतकारशक्तीवर होणाऱ्या दषु्पररणामांना अजनू पषु्टी ख्रमळण ेबाकी आह.े  

आनंदाची गोष्ट अशी की, पणूा काळोख्या रात्रीकडे परतल्यावर ह ेदषु्पररणाम नाहीसे 

होतात. 

 

कृत्रिम प्रकाश आत्रण कॅन्सर 

टोरांटो ख्रवद्यापीठातील संशोधकांच्या म्हणण्याप्रमाण े आपण रोज सरासरी ७ तास ख्रवजेच्या 

प्रकाशात राहतो. ह ेअनैसख्रगाक प्रकाशात जास्त वेळ राहण ेकॅन्सरच्या वाढत्या संख्येच ेएक 

कारण अस ूशकते. मेलाटोख्रननच्या कॅन्सर प्रख्रतरोधक उपयोगावर केलेले वैज्ञाख्रनक संशोधन 

अजनूही परस्परख्रवरोधी ख्रनष्कषा दाखवत असले तरी नवीन संशोधन सांगते की ‘मलेाटोख्रनन 

प्रोस्टेट ख्रकंवा स्तनाच्या कॅन्सरची वाढ रोखण्यासाठी कदाख्रचत उपयकु्त ठरू शकते. मलेाटोख्रनन 

ह ेअाँटीऑख्रक्सडंट आह ेज्याचे ख्रवख्रवध उपयोग अस ूशकतात; वाधाक्य रोधक, ट्यमुरची वाढ 

रोखण,े मानख्रसक ताण ख्रस्थर राखण,े कामप्रेरणा जागतृ ठेवण,े इत्यादी.’ अशावेळी, रात्री 

शयनगहृात वापरले जाणारे मंद LED ख्रदवेसदु्धा घातक ठरू शकतात.   

 

प्रकाश प्रदूषणाचे प्राणयाांवर होणारे पररणाम  

कीटक 

अती प्रकाश ह ेकीटकांच्या जाती नष्ट होण्याचे एक प्रमखु कारण आह.े कीटक ह ेअनेक प्राण्यांच े

खाद्य असल्यामळेु याचा नैसख्रगाक अन्नसाखळीवर दषु्पररणाम होतो. रात्री आढळणाऱ्या आख्रण 

परागीभवन करणाऱ्या ख्रकड्यांची संख्या प्रकाश प्रदषूणामळेु कमी झाली आह े (अथाात 

कीटकनाशक ह े कीटक मरण्याचे प्रमखु कारण आह.े) रात्री असणाऱ्या कृख्रत्रम प्रकाशामळेु 

वेगवेगळया प्रजातींमधील संबंध कोलमडून जातात. त्यांची एकमेकांशी असलेली स्पधाा ख्रकंवा 

एकमेकांच ेभक्ष्य असण े ख्रबघडून जाते. ख्रशवाय, बना, ख्रस्वत्झलंड यथेील कीटकशास्त्रज्ञ इवहा 
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नॉप यांच्या म्हणण्याप्रमाण ेप्रकाख्रशत असलेल्या प्रदशेांमधले फुलपाखरे, ढेकूण आख्रण बीटल्स 

यांच्याद्वारे रात्रीच्या वेळी होणारे परागीभवन ६२% एवढ ेकमी झाले आह.े  

 

पक्षी 

स्थलांतर करणारे पक्षी प्रकाशाच्या प्रदषूणामळेु ख्रदशा चकुतात असे आढळले आह.े रात्रीच्या 

वेळी तारे पक्ष्यांना ख्रदशादशान करत 

असतात. प्रकाशाच्या अख्रतरेकान े ते 

झाकोळून जातात आख्रण पक्षी सैरभैर 

होतात. शहरात आढळणाऱ्या काही 

पक्ष्यांच्या वागण्यात आख्रण 

प्रजोत्पादनाच्या सवयींमध्ये बदल 

झालेला आढळला आहे४. तसेच पक्षी 

रात्रीच्या वेळी प्रकाशमान असलेल्या 

काचेच्या इमारतींना पाणी समजनू धडकतात. याकारणान,े न्ययूॉका  येथे काही गगनचुंबी 

इमारतींवरील प्रकाश रात्रीच्या वेळी कमी केला जातो.  

इतरही अनेक प्रजाती प्रकाश प्रदषूणाच्या दषु्पररणामांना बळी पडलेल्या ख्रदसतात; 

वटवाघळू, समदु्रकासवे, गोगलगायी यांचे आंतररक घड्याळ ख्रबघडते तर कबतूरे आख्रण 

ख्रचमण्यांना त्याचा फायदाही झालेला ख्रदसतो.  

 

प्रकाश प्रदूषणाचे झाडाांवर होणारे पररणाम  

झाडांच ेरुजण ेआख्रण उगवण,े त्यांची वाढ, पानांची वाढ, फुले-फळे धरण,े झाडाचे जनू होत 

जाण े अशा अनेक ख्रक्रयांवर प्रकाशाचा थेट पररणाम होत असतो. त्यामळेु या ख्रक्रयांवर  

कृख्रत्रम प्रकाशाचाही पररणाम होतो. उदाहरणाथा, कायमच ेप्रकाशात असलेले झाड लवकरच 

जनू होते.   

 

https://whisperofthewind.wordpress.com/2009/03/05/116/  
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ऊजाा आत्रण आत्रथाक पररणाम  

यएुनइपी (Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE): 

United Nations Environment Programme) च्या म्हणण्याप्रमाण े २०१३ मध्य े

जगभरात प्रकाशासाठी वापरली जाणारी वीज जगाच्या ख्रवजेच्या वापराच्या १५ % होती आख्रण 

त्यातून ५% एवढा हररतगहृ वाय ूख्रनमााण होत होता.  ५० पके्षा जास्त दशेांनी कायाक्षम प्रकाश 

दणेाऱ्या तंत्राच्या वापरासाठी en.lighten५ हा कायाक्रम हाती घतेला होता आख्रण २०१६ पयंत 

अकायाक्षम ख्रदव ेहळूहळू वापरायच ेथांबवण ेमान्य केले होते. वीजबचत वहावी, आख्रथाकदृष््टया 

फायदशेीर ख्रदव ेवापरायला ख्रमळाव ेआख्रण पयाावरण रक्षणाचा हतेूही साध्य वहावा ह ेतीन प्रमखु 

मदु्द ेख्रवचारात घतेलेले होते.  

 

खगोलशास्त्रीय त्रनरीक्षणे आत्रण प्रकाश प्रदूषण  

गेल्या ५० वषांमध्य े फ्रान्समधील मोठी लोकसंख्या ९०% तारे ख्रदसतच नसल्यामळेु 

आकाशगगंेच ेसौंदया पाहण्याला मकुली आह.े खगोलभौख्रतकी शास्त्रज्ञ आख्रण हौशी खगोल 

ख्रनरीक्षक त्यामळेु नाराज आहते. चकुीच्या पद्धतीने लावलेले पथख्रदव ेकमी करण्यासाठी ते एकत्र 

आले आहते. ख्रशवाय वाय ूप्रदषूणामळेु हवेत असलेले बारीक कण आकाशात पसरून ते या 

प्रकाश प्रदषूणात भरच घालतात. पथृ्वीवर बाहरे सोडलेली ३५% पके्षा जास्त प्रकाशऊजाा ढग 

आख्रण आकाश प्रकाख्रशत करते. हाच प्रकाश नभमंडळाला ख्रफकट जांभळया प्रकाशात न्हाऊन 

टाकतो आख्रण खगोल ख्रनरीक्षणाला अडथळे आणतो. रस्त्यावर लावलेला पथख्रदवयान े

आकाशात नाही तर त्याच्या आजबूाजलूा, खरे म्हणज े वाहन चालवणाऱ्याला प्रकाश 

दाखवला पाख्रहज.े प्रखर प्रकाशात न्हाऊन ख्रनघालेल्या जाख्रहरातींमध्येसदु्धा नागररक आख्रण 

खगोलशास्त्रज्ञांना काडीचाही रस नसतो. पण हचे तर प्रकाशाच्या अख्रतरेकाच े खरे स्रोत 

असतात.  
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आकाश ख्रनरीक्षण करताना, आकाशात ख्रकती अंधार आह ेते मोजण्यासाठी जॉन बोटाल 

याने २००१ मध्य ेप्रकाश प्रदषूण मोजण्याची पट्टी तयार केली. या पट्टीवर १ पासनू (उत्कृष्ट 

काळे आकाश) ९ पयंत (शहराच्या मध्य भागातील आकाश ख्रजथे चंद्र आख्रण ग्रहांख्रशवाय 

अख्रजबात तारे ख्रदसत नाहीत) आकडे आहते. १९५८ मध्य ेपख्रहल्यांदा अमरेरकेतील अॅररझोना 

येथील टक्सन शहराला तेथील सावाजख्रनक प्रकाशास शेजारील ख्रकट पीक (Kitt Peak) राष्ट्रीय 

वेधशाळेस अडथळा यतेो म्हणनू प्रख्रतबंध करावा लागला. 

 

प्रकाश प्रदूषणाचे साांस्कृत्रतक पररणाम  

सरुक्षेच्या कारणास्तव प्रत्येक कोपरा पथख्रदवा लावनू आपण उजळवनू टाकला आह.े यामळेु 

आपल्याला सांस्कृख्रतक पररमाण आख्रण महत्त्व असलेली खरी रात्र कळतच नाही. आपण ह े

लक्षात ठेवले पाख्रहजे की आख्रदम संस्कृतींनी त्यांच्या ख्रवकासादरम्यान रात्रीच्या आकाशातील 

रहस्यमय आयाम शोधनू काढले आख्रण अनेक क्रांख्रतकारक शोध लावले. तारकांनी भरलेल्या 

आकाशात मनाला भरकटू दणे ेह ेआताही हजारो वषांपवूी होते ख्रततकेच महत्त्वाच ेआह.े 

 

िोटाल स्केल  
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International Dark Sky Association 

अमरेरकेतील International Dark Sky Association (IDA) या संस्थेन े प्रकाश 

प्रदषूणापासनू रात्रीच्या आकाशाला वाचवण्याची मोहीम हाती घतेली आह.े मानवी 

आरोग्याचे रक्षण, मानवाला ख्रमळालेला नैसख्रगाक वारसा अबाख्रधत राखण,े प्राणी-पक्ष्यांच्या 

ख्रवख्रवध प्रजातींच े संरक्षण आख्रण हौशी तसेच अभ्यास ूखगोल ख्रनरीक्षकांचा हक्क शाबतू 

राहावा ह ेत्यांच ेप्रमखु उद्दशे आहते. २००१ मध्ये या संस्थेने International Dark Sky 

Places (IDSP) हा कायाक्रम हाती घतेला. पयाावरणाला बाधा न आणणारे प्रकाशाच े

तंत्रज्ञान आख्रण उपकरण ेवापरून तसंच लोकांचे प्रबोधन करून रात्रीच्या काळया आकाशाच े

जतन करणारी जगभरातील उद्याने, राहत्या वस्त्या आख्रण संरख्रक्षत जागा कायम राखण्यासाठी 

या कायाक्रमाअतंगात उद्यकु्त केले जाते आख्रण त्यासाठी पाररतोख्रषक ख्रदले जाते. अशा 

ख्रठकाणांची यादी आख्रण माख्रहती ही संस्था प्रकाख्रशत करते. अमेररकेतील अनेक उद्याने (उदा. 

ग्राँड कॅख्रनयन नॅशनल पाका ), हगंरेी यथेील होटोबागी नॅशनल पाका , जपान येथील इररओमोट-

इख्रशगाकी नॅशनल पाका  या ख्रठकाणी लोकांना काळेभोर तारकांनी भरलेले आकाश 

बघण्याचा आनदं घतेा यतेो. येथे खगोल ख्रनरीक्षणाच े कायाक्रम आयोख्रजत केले जातात. 

IDA चे सदस्यत्व घऊेन काळे 

आकाश संवधान करण्याच्या 

कामात योगदान दतेा यतेे.  

या www.darksky.org 

वेबसाईटवर अख्रधक माख्रहती 

उपलब्ध आह.े  

                     

                      इत्रशगाकी राष्ट्रीय उद्यान 

http://www.darksky.org/
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रािीचा प्रकाश आत्रण सरुक्षा  

सावाजख्रनक जागेतील प्रकाश नागररकांना नेहमी आश्वाख्रसत करतो. परंत ुप्रकाशाच ेनागरी आख्रण 

रस्त्यावरील सरुक्षेच्या दृष्टीने काय पररणाम आहते ते अजनू ख्रदसनू आलेले नाहीत. लोकांच्या 

घरांमध्ये झालेल्या ८०% घरफोड्या भरख्रदवसा होतात आख्रण एक ख्रकस्सा म्हणनू सांगायच ेतर 

आपल्याला अंधाऱ्या जागेपके्षा सावाजख्रनक ख्रदवयाखाली ख्रभंतीवर जास्त ग्राख्रफटी ख्रकंवा 

अनख्रधकृत शरेेबाजी केलेली ख्रदसेल. दसुऱ्या बाजलूा, ख्रशकागोसारख्या मोठ्या शहरात जेथे 

प्रकाशयोजना कमी केली आह े तेथे गनु्ह े घडण्याचे प्रमाण ७ % न े वाढलेले ख्रदसले. ज्या 

महामागांवर आख्रथाक कारणासाठी रात्रीच ेख्रदव ेबंद ठेवलेले आहते तेथे मोठे अपघात घडण्याच े

प्रमाण कमी आढळले आह.े 

सावाजख्रनक प्रकाश शहरात गरम बटेे तयार करतो. प्रकाख्रशत नसलेल्या एका रस्त्यापके्षा 

एखाद्या छोट्या प्रकाख्रशत गल्लीतले तापमान १ अंश सेख्रल्सअस न ेजास्त आढळते. 

 

प्रकाश प्रदूषणात्रवरुद्ध लढा  

प्रकाश प्रदषूणाचा सामना करण्यासाठी ख्रनरख्रनराळया दशेांनी वगेवेगळे मागा चोखाळले आहते. 

इटली तसेच इतर काही दशेांनी प्रकाशाचे प्रदषूण कमी करण्यासाठी काही संख्रहतांच ेपालन 

करण्याचे ठरवले आह.े अॅररझोनातील टक्सन शहरातही त्यांनी तेथील सावाजख्रनक प्रकाश 

योजना AFA (Association Française d’Astronomie) च्या धोरणानसुार पणूापण े

बदलून टाकली आह.े AFA च ेकायाकते फ्रान्समध्य ेस्थाख्रनक स्तरावर काया करतात. त्यांचा 

नगरपाख्रलका आख्रण इतर ख्रवभागांच्या तरुण सभासदांच्या पढुाकारावर भरवसा आह.े प्रकाशाचा 

अख्रतरेक कमी करण्याचे काम चांगल्या प्रकारे होईल आख्रण सवा प्रभाग ते करू शकतील असा  

त्यांचा प्रयत्न आह.े १९९० च्या सरुुवातीला शहरी वयवस्थापनाच्या अभ्यासामध्य ेसावाजख्रनक 

प्रकाश योजनचेाही समावेश होऊ लागला. काही ख्रठकाणी रात्रीच्या वेळी सावाजख्रनक ख्रदव ेबंद 

करण्यास सरुुवातही झाली आह.े अथाातच ही ख्रठकाण े‘रात्रीचा फ्रान्स’ (Nuit France) या 

वेबसाईटवर ओळखता येतात.    

The High Environmental Quality Certificate, जे आता फ्रान्समध्ये खाजगी 

घरांनाही ख्रदले जाणार आह,े शेजारील रस्त्यांवरील ख्रदवयांचा प्रखर प्रकाश कमी करण्याची एक 

संधी आह.े यामध्य ेवरती प्रकाश न दणेारे पथख्रदव,े त्यांची संख्या कमी करण ेआख्रण मध्यरात्री 

ते बंद करण ेयांचा सामावेश आह.े  
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७ फेब्रवुारी २००० मध्य े यरुोख्रपअन कख्रमशनन े The Project European 

Greenlight ची सरुुवात केली. हा पयाावरण रक्षणाचा ऐख्रच्छक कायाक्रम आह.े यामध्य े

ख्रवजेच्या सावाजख्रनक आख्रण खाजगी ग्राहकांनी आख्रथाकदृष््टया फायदशेीर आख्रण प्रकाशाचे योग्य 

ख्रततकेच उत्सजान होईल अशी उपकरण े आख्रण तंत्रज्ञान वापरायच े आह.े या कायाक्रमाला 

यरुोपमध्ये चांगला प्रख्रतसाद ख्रमळत आह.े 

शेवटी आपल्याला खदेान ेम्हणाव ेलागते की शहरी वस्त्या कृख्रत्रम पररसंस्था बनल्या 

आहते, ख्रतथल्या अख्रतरेकी आख्रण ख्रनरुपयोगी कृख्रत्रम प्रकाशामळेु आकाशातले तारेसदु्धा 

कष्टपवूाक पाहाव ेलागत आहते. या पररख्रस्थतीमध्ये वेधशाळा वाळवंटात का बांधल्या जातात 

ह ेसहज समजण्यासारखे आह.े ख्रशवाय अजनूही पणूापण े ख्रसद्ध जरी झाले नसले तरी कृख्रत्रम 

प्रकाशाचे आपल्या आरोग्यावर होणारे दषु्पररणामही काळजी करण्यासारखे आहते. अशाप्रकारे 

ख्रनसगााला ख्रवसरलेला माणसू आकाश आख्रण तारेही ख्रदस ूशकणार नाहीत अशा पररख्रस्थतीत 

सापडलेला आह.े याच ताऱ्यांनी अनेक संस्कृतींना स्वप्न बघायला लावली आख्रण मानवतेची 

आशा दाखवली होती ह ेख्रवसरता कामा नय.े    

सांदभा :  

१.  https://www.notre-planete.info/environnement/pollution-lumineuse.php (हा लेख या फ्रें चमधील लेखावर 

आधाररत आह.े) 

२.  Wyse, C., Does human evolution in different latitudes influence susceptibility to obesity via the 

circadian pacemaker ?, BioEssays, 2012. doi:10.1002/bies.201200067. 

३. https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30497-

3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS09609822163

04973%3Fshowall%3Dtrue 

४.  https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(10)01018-3 

५.  https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=7543 

▲▲▲ 

लेखक : त्रिस्तोफ मॅग्डेलेन, notre-planete.info या वेबसाईटचे संस्थापक आख्रण संचालक, पयाावरण तज्ञ 

आख्रण नवीन तंत्रज्ञानाच ेअभ्यासक, भगूभाशास्त्र, जैवख्रवख्रवधता, प्रदषूण, हवामान, कचरा वयवस्थापन अशा 

अनेक ख्रवषयांची आवड आख्रण अभ्यास. अनेक लेख प्रख्रसद्ध. 

रूपांतर : सांजीवनी आफळे, शैक्षख्रणक संदभा संपादक गटात सहभागी.  

इ.मेल : saaphale@rediffmail.com 

https://www.notre-planete.info/environnement/pollution-lumineuse.php
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201200067/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201200067/full
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30497-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982216304973%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30497-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982216304973%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30497-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982216304973%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(10)01018-3
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=7543
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उवा उवाच  

माणसाच्या कपड याांची कहाणी  

लेखक : अणिर्भि णित्र 

अनुवाद : यशश्री पिुकेर  

ििषु्य असा एकच प्रािी आह ेजो कपडे घालतो. कपडे, तयांच ं णडझाईि, रंग, पोत 

यार्ार्त आपि िहेिी चोखंदळ असतो. कोिी कसा पोशाख घातलाय यावरूि तयाची 

आणथभक, सािाणजक, र्ौगोणलक पररणथथती ओळखता यतेे इतकं िहत्त्व आपि कपड यांिा 

दतेो. कपड यांची आणि तयांच्या फॅशिची रंगणर्रंगी दणुिया सगळयांिा आकणषभत करते. 

पि या सगळयाची सरुुवात तरी कशी झाली? सवाभत आधी कपडे कसे,कोिी,कधी 

घातले असतील........... आता ह ेकसं सांगता येईल? आपल्याकडे ठोस परुावा कुठे आह?े 

हाडांप्रिाि े कपड यांचे काही जीवाश्ि तयार होत िाहीत. दगड आणि धात ंच्या 

तुलिते कपडे लवकर िष्ट होतात. पररिािी पयाभवरिाच्या णवणशष्ट पररणथथतीणशवाय 

(उदाहरिाथभ, र्फाभच्छाणदत आल््स पवभतात सापडलेल्या ३००० वषाांप वीचा एटजी िािवाचा 

दहे) प्रागैणतहाणसक वस्त्ांच ेप्रतयक्ष परुावे फारच किी आढळतात. आणि म्हि िच वस्त्ांच्या 

इणतहासार्ार्त आपल्याला अंधकु आणि अथपष्ट िाणहती णिळते. 

पि िेहिीप्रिाि ेअसं म्हिता येईल की परुावा आह ेपि तो िीट र्घि ंगरजेचं आह.े 

सध्या तरी हा परुावा एका अगदी ओळखीच्या कीटकाच्या रुपात आह ेआणि तो म्हिज ेउवा. 

 

ववषारी कीटक पररवार  

पक्षी आणि सथति प्राणयांच्या सवभ प्रजाती उवांच ं घर असतात. पि िाि स तर ३-३ 

प्रजातींच्या (णकंवा उपप्रजातींच्या) उवांिा पोसतो. डोक्यावरच्या उवा (Peiculaus 
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humanus capitis), अंगावरच्या उवा (P. humanus capitis णकंवा P. humanus 

humanus), जांघतेल्या उवा (Pthirus pubis) अशा ३ प्रकारच्या उवा िािसाच्या 

शरीरावरच्या परजीवी म्हि ि जगतात. िािसाच्या शरीरावर अणिर्ांध संचार करिाऱ्या या 

उवा इतर अगदी पाळीव प्राणयांच्या शरीरावरही णजवंत राहू शकत िाहीत. 

िािसाच्या डोक्यावर वाथतव्य करिाऱ्या उवा शरीरावरील उवांपके्षा आकारािे जरा 

लहाि असतात आणि तयांचा रंगही अणधक गडद असतो. या दोन्ही प्रकारच्या उवांच्या 

लांर्ीिध्ये, थपशभक आणि पायांच्या जाडी िध्ये थोडा थोडा फरक असतो. अथाभतच शरीर 

रचिेच्या दृष्टीिे दोघी तशा सारख्याच असतात. पि िखु्य फरक असतो तो तयांच्या 

अणधवासाच्या णठकािािळेु. 

डोक्यावरची ऊ ही रक्त शोषिारा कीटक आह े आणि ती फक्त डोक्यावरच्या 

तवचेवरच राहते आणि डोक्यावरील केसांवर अंडी घालते. दसुरीकडे शरीरावरची ऊ 

डोक्याकडे ि जाता शरीरावरील तवचेत ि अन्ि णिळवते. लक्षात घणेयासारखी गोष्ट म्हिजे ही 

िािसाच्या कपड यांवर राहते आणि णतथेच अंडी घालते. डोक्यावरच्या आणि अगंावरच्या 

उवा आपापल्या अणधवासार्ार्त फार आग्रही असतात. दोघीही एकिेकींच्या प्रदशेात 

अणतक्रिि करत िाहीत. खरंतर डोक्यावरच्या उवा कपड यांवर णजवंत राहू शकत िाहीत. 

इतकंच िाही तर या दोन्ही प्रकारच्या उवा िािसाच्या शरीरापास ि द र राणहल्या तर जाथत 

काळ णजवंत राहू शकत िाहीत. शरीरावरील उवा २४ तासात िरूि जातात तर कपड यांवर 

राहिाऱ्या उवा िािवी संपकाभणशवाय जेितेि एक आठवडा राहू शकतात. 

      

 डोक्यावरील ऊ अंगावरील ऊ  जांघेतली ऊ  

 (Head lice) (Body lice) (Pubic lice) 

माणसाच्या शरीरावरील परजीवी उवा 
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िायटोकॉणन्ियाच्या अभ्यासात िाव णिळवलेले प्रणतणित जीवशास्त्ज्ञ िाकभ  थटोिणकंग यांच ं

लक्ष या वैणशष्ट प िभ परजीवी कीटकांकडे गलंे. यांच्या अभ्यासात ि िािवी प्रवासावर काहीतरी 

प्रकाश पडेल अशी तयांची धारिा होती. 

थटोिणकंग यांिी कल्पिा केली की डोक्यावरच्या उवा या प्राचीि प्रजाती आहते िात्र 

तयांच्यापास िच शरीरावरील उवांची उतपत्ती झाली असावी. णिवासाची एक िवी जागा 

णिळाल्यावर डोक्यावरच्या उवांिध्ये काहीतरी र्दल घडले असाव े आणि ही िवी जागा 

म्हिज ेिािसाच्या कपड यांच्या णकिारी आणि णशलाया. ह ेकधी झालं? सरळ आह,े जेव्हा 

िािसािे णियणितपि ेकपडे वापरायला सरुुवात केली तेव्हा. याच्याच आधारे एक रोचक 

संकल्पिा पढु ेआली. शरीरावरील उवांच्या जीवि णवकासाच्या अभ्यासात ि, ििषु्य कपडे 

कधी वापरू लागला या र्ार्तचा णिष्कषभ काढता येईल. याच ं उत्तर अगदी तटथथपि े

दशभवल्याप्रिाि ेआणणवक घड याळाचा उपयोग करूि शरीरावरील उवांच्या उतपत्तीचा काळ 

ठरवतािाच णिळिार आह.े 

 

उवाांच्या अनुवाांवशक कथा  

उवांच्या णवकासाचा काल 

णिणित करणयासाठी आणणवक 

घड याळाची णिणिभती 

िायटोकॉणन्ियाच्या दोि 

डीएिए र्ागांवरूि तसंच 

कें द्रकाच्या दोि डीएिए 

र्ागांच्या आधारे केली गलेी. 

संशोधि प वभग्रहदणुषत होऊ िय े

म्हि ि संशोधकांिी १२ 

वेगवगेळया र्ौगोणलक पररसरात ि िायटोकॉणन्िया आणि कें द्रकात ि डीएिए घतेले. 

इणथयोणपया, पिािा, जिभिी, णफलीपाईन्स, इराि, इक्वेडोर, लाओस, पपआु न्य णगिी, 

फ्लोररडा (अिेररका), तैवाि, िपेाळ आणि यिुायटेड णकंगडि ह ेते णवणवध र्ाग. 

 

माकक  स्टोनककिं ग : मॅक्स प्लँक इन्स्टिि्यिू फॉर इव्हॉल्यशूनरी 

बायॉलॉजी येथे अध्यापक  

https://alchetron.com/Mark-Stoneking 
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आवववक घड याळ 

एका सािाणयक प वभजापास ि दोि प्रजाती णकंवा अिकु्रि कधी वेगळे झाले ह ेआणणवक 

घड याळाच्या िदतीिे शोध ि काढता येते. काळाच्या ओघात जवे्हा पनु्हा पनु्हा णवर्ाजि 

होतं तेव्हा डीएिएिध्ये अणियणित त्रटुी णकंवा र्दल घडत जातात आणि ते पढुच्या 

णपढीकडे संक्रणित होतात. दोि प्रजाती वेगळं होऊि णजतका अणधक काळ जाईल  तेवढी  

तयांच्यात अणधक तफावत असिार कारि णवर्ाजि थवतंत्र पद्धतीिे होते.याचाच अथभ असा 

की र्दलांची संख्या प्रणत दहा लाख वषभ असेल तर या दोि प्रजाती एका सिाि प वभजापास ि 

कधी वेगळया झाल्या याची गििा करता यतेे. जीवाश्ि पद्धतीिे या दोि प्रजातींचा अभ्यास 

केला असेल तर तयाचीही जोड या गििलेा णिळ  शकते. इथे असं िािलं गेलं आह ेकी 

काळार्रोर्र णवणर्न्ि प्रजातींिध्ये र्दलांचा दर णथथर असेल. 

 

७० लाख वर्ष 

मानवीय आवववक घड याळ 

र्दलांची एक ि संख्या = क्ष  

प्रणत वंशािकु्रि र्दलांची संख्या क्ष/२  

प्रणत वंशािकु्रि प्रणत दहा लाख वषाभतील र्दलांची संख्या = क्ष /(२x७) 

मनषु्य 

 

गोररल्ला 

एक सामाईक पवूषज 
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तयांिी णचपंांझीच्या डोक्यातील उवांचा डीएिए घतेला होता. परजीवी आपल्या 

यजिाि प्राणयार्रोर्रच णवकणसत होतात, ह े तर सगळयांिा िाहीत आहचे. म्हि िच असं 

िािलं गेलं की णचपंांझीच्या उवा (Pediculus schaeffi) आणि माणसांच्या केसातल्या उवा 

(P.humaus), णचपंांझीच्या र्रोर्रच णवणशष्ट प्रजातीच्या रुपात णवकणसत होत गेल्या. आणि 

ह े५५ लाख वषाांप वी घडलं.कारि िाि स आणि णचंपांझी सिुारे ५५ लाख वषाभप वी वगेळे 

होऊ लागले ह ेआता वजै्ञाणिक पद्धतीि े  णसद्ध झाले आह.े याचाच अथभ असा की िािवी 

आणि णचपंांझीच्या उवांच्या डीएिएिधील अिकु्रिात घडलेले र्दल ५५ लाख वषाभत साठत 

गेले आहते. या णवणशष्ट काळाला घड याळाच्या र्ागाप्रिाि ेअंणकत केलं तर डोक्यावरच्या 

उवा आणि शरीरावरच्या उवा एकिेकीपास ि कधी वगेळया झाल्या ह ेशोध ि काढता येईल.   

उवांच्या डीएिएिधील अिकु्रि जाि ि घणेयासाठी थटोिणकंगच्या गटािे सवाभत आधी 

उवांच्या  िायटोकॉणन्िया िध्य े असिाऱ्या ND4 आणि CYTB या दोि गिुस त्रांच्या 

र्ागांच ंणवशे्लषि केलं. तयािंतर कें द्रकातील डीएिएच्या दोि र्ागांच ंणवशे्लषि केलं. लांर्ीचा 

घटक असलेल्या EF-1a आणि आरएिए पॉलीिर II च्या उपणवर्ागाचे खंड असलेल्या दोि 

गिुस त्रांच ंणवशे्लषि तयांिी केलं. तयांचा आकार ४०० ते ६०० अल्कली जोडीच्या दरम्याि 

होता. णिष्कषभ फारच रंजक होते. 

पणहला णिष्कषभ असा होता. (तक्ता १ पहा) इणथयोणपया इथ ि घतेलेल्या आणिकी 

उवांिध्ये इतर णठकािच्या उवांच्या वैणिक ििनु्यात आढळलेल्या णवणवधतेपके्षा जाथत 

णवणवधता णदस ि आली. हा पररिाि म्हिज े इतर खंडांच्या तुलिते आणिकि िािसािध्य े

जाथत प्रिािात आढळिाऱ्या अिवुांणशक णवणवधतेचचं प्रणतणरं्र् म्हिायला हवं. िेहिीच 

उतपत्तीच्या णठकािी अिवुांणशक णवणवधता जाथत णदस ि यतेे. याचाच अथभ असा की 

िािवाप्रिािचे िािवी उवांच ंउगि थथािही आणिकेतच आह.े  
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तक्ता १ : आकिकी उवा आकि किन- आकिकी उवा यािंच्यामधील जेनेकटक 

कवकवधता 

 

(न्सकिलर आन्सण साथीदार यांनी २००३ मध्ये न्सदलले्या आकडेवारीवर आधाररत) 

 

याचप्रिाि े पढुच्या णिष्कषाभत असं णदस ि आलं की डोक्यावरच्या उवांिध्ये 

शरीरावरील उवांपेक्षा जाथत प्रिािात णवणवधता आह.े यावरूि डोक्यावरच्या उवा या 

शरीरावरील उवांपेक्षा अणधक प्राचीि आहते ह ेणसद्ध होतं. (तक्ता २)  

तक्ता २ : डोक्यावरील आकि अिंगावरील उवािंमधल्या जेनेकटक कवकवधतेची 

तुलना 

जेनेकटक कवकवधता 

 डोक्यावरील ऊ अंगावरील ऊ 

माइिोकॉन्सरिया डीएनए 3.42 0.19 

EF-1 0.23 0.18 

RPII 0.93 0.61 

(न्सकिलर आन्सण साथीदार यांनी २००३ मध्ये न्सदलेल्या आकडेवारीवर आधाररत) 

जेनेकटक कवकवधता 

 आन्सिकी ऊ न्सबन-आन्सिकी ऊ 

माइिोकॉन्सरिया डीएनए 3.31 1.76 

EF-1 0.29 0.10 

RPII 0.94 0.56 
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झाडावर बोटाांचे ठसे  

या ितंर िािवी उवांच्या िायटोकॉणन्ियाच्या अिकु्रिाचा उपयोग करूि एक वंशवकृ्ष तयार 

केला. या वकृ्षाच्या णवणवध शाखांवर उवांचे अिेक प्रकार णदस ि आले. िात्र सवाभत प्राचीि 

प्रकार केसांवरील उवांचा असल्याचे आढळले.  यावरूि ह ेणसद्ध होतं की सवभ प्रकारच्या उवा 

 

िायटोकॉ ॉँणिया डीएिए अिकु्रिावर आधाररत वंशवकृ्ष. यािध्ये डोक्यावरील ऊ(H) आणि अंगावरील 

ऊ (B) यांचे वेगळे होिे दाखवले आह.े उवांची र्ौगोणलक उतपत्ती संणक्षप्त अक्षरांिी दशभवली आहे.  

 Et: इणथओणपया Pa: पिािा  

 Ge: जिभिी Ph: णफलीपाईन्स  

 Ir: इराि Ec: इक्वेडोर 

 Ne: िेपाळ PNG: पापआु न्य  णगिी  

 Fl: फ्लोररडा La: लाओस  

 UK: यिुायटेड णकंग्डि Ta: तैवाि  

णचम्पान्झी ऊ 
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या केसांवरील उवांपास िच णििाभि झाल्या आहते.णवशेष म्हिजे एका णवणशष्ट शाखेत  

शरीरावरील उवांच े सगळे आणि डोक्यावरील उवांचे १६ अिकु्रि णिळाले आणि यात 

जगर्रातील िििु े सािील होते. णचपंांझी उवांिा आउटग्रपु िाि ि णवकणसत आणणवक 

घड याळावरूि सिजलं की ही णवणशष्ट शाखा ७२००० (+/- ४२०००) वषभ जिुी आह.े 

यािध्ये शरीरावरील उवांचे सगळे अिकु्रि आढळले असल्याि े ही शाखा शरीरावरील 

उवांच्या उतपत्तीची वरची उच्चति सीिा आह.े आणि शरीरावरील उवा फक्त िािसाच्या 

कपड यांवर राहत असल्यािे या काळात आधणुिक िािसाि ेकपडे वापरायला सरुुवात केली 

असं िािलं जातं. खरंतर डीएिएिध्य े सतत पिुणिभश्रिाची प्रणक्रया चाल  असते तयािळेु 

िायटोकॉणन्ियाच्या डीएिए णवशे्लषिापेक्षा कें द्रकीय डीएिए णवशे्लषि अणधक कठीि असते. 

पि तरीही जवळजवळ याच प्रकारचे णिष्कषभ कें द्रकीय डीएिएच्या अिकु्रिातिुही णिळाले. 

अंणति परीक्षि म्हि ि थटोिणकंगच्या टीििे सायटोक्रोि ऑणक्सडेज (COX) च्या 

गिुस त्रांच्या र्ागाचहंी णवशे्लषि केलं. ह े गिुस त्रही िायटोकॉणन्ियाच्या डीएिए िध्य े

आढळतं. याच े णिष्कषभ आणि ND4-CYTB च्या णवशे्लषिाचे णिष्कषभ सिाि आहते ह े

तयांिी दाखव ि णदलं, अथाभत आणिकेतील रणहवासी जे शारीररक दृष्टीिे आधणुिक िािव होते 

तयांिी ७०००० वषाांप वी वस्त् वापरायला सरुुवात केली. 

 

 

कपड याांवरील उवा 
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काही पररभाषा : वांशवृक्ष 

 

ए्सचे वेगळे होि ेआणि तयांच्यातील णवकणसत संरं्ध दाखविारा वंशवकृ्ष  

वंशवकृ्ष (Phylogenetic Tree): एक वकृ्षाच्या णचत्र रूपातील णिरुपि. यािध्य े ज्या 

प्राणयांचा अभ्यास केला जातो आह े तयाच्या वेगवेगळया अिकु्रिांिधील परथपर 

संरं्धांचे णववरि णदलेले असते. 

 

 

गोररला 

िािव 

न्स ंपांझी 

न्स म्पा्झी 

ओरांग उटाि 

र्ोिोर्ो 
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िंतर एका अभ्यासात फ्लोररडा णवद्यापीठातील डेणव्हड रीड आणि तयांच्या 

सहकाऱ्यांिी एक जाथत िजर् त णवशे्लषि केलं. यासाठी तयांिी multilocus Bayesian 

isolation-with-migration coalescent method चा उपयोग केला. तयांचा णिष्कषभ 

होता की शरीरावरील उवा सिुारे १,७०००० वषाांप वी वेगळी होणयास सरुुवात झाली होती 

आणि ८३००० वषाांप वी ती प िभपि ेवेगळी झालेली होती. या दोन्ही आकड यांिध्ये फरक 

आढळतो तयात काही िवल िाही कारि एकतर दोघांिी वेगवेगळया पद्धतींचा उपयोग केला 

होता. रीड आणि गटाि े कें द्रकीय जीिोिच्या रायर्ोसोि आरएिएच्या 18S चा यासाठी 

उपयोग केला. आकड यांिध्ये फरक असला तरी दोघांचा णिष्कषभ एकच आह,े तो म्हिज े

शरीरावरील उवांचा णवकास आणिकेतील शारीररक दृष्ट या आधणुिक िािवाच्या कपड यांच्या 

रुपात णिळालेल्या एका िव्या पयाभवरिीय णिवासाच्या उपलब्धतेिळेु झाला आह.े 

असंही झालं असेल की िािसाि ेकपडे वापरायला आधीच सरुुवात केली असेल 

आणि तयािंतर उवांिी तयांचा णिवासासाठी वापर ितंर सरुु केला असेल. ही एक गितीशीर 

शक्यता आह ेपि णतला प िभपि ेडावलताही यते िाही.  

थटोिणकंग गटाचं म्हिि ंआह ेकी िवीि पयाभवरिीय जागते णिवास चटकि णििाभि 

करता  येतो , तयािळेु उवांिा इथे र्थताि र्सवायला हजारो वषभ लागली असतील अशी 

शक्यता िाही. वाथतणवक आणणवक आकडे सदु्धा णछद्र असलेली सईु ह ेवस्त्ाच्या संरं्णधत 

एकिेव प्रागणैतहाणसक अवजार सिुारे ४०००० जिुे आह ेया परुाति परुाव्याला पषु्टी दतेात. 

आणि अशा सयुा फक्त आधणुिक िािवी वसाहतीत आढळल्या आहते, णिएन्डरथल सारख्या 

प्राचीि िािवाच्या वथतीिध्य ेिाही. 

 

साराांश  

णचपंांझी आणि िािवी उवा यांचा णिकटचा संरं्ध अस ि तया एकाच प वभजाच्या वंशज आहते, 

या णिष्कषाभला अिवुांणशक आणि परुातत्त्व िाणहती पषु्टी दतेात. प्राचीि िािवाच्या अगंावरील 
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सवभ केस िाहीस े होऊ लागले (जवळजवळ १२ लाख वषाांप वी) आणि िािवाच्या 

डोक्यावरील उवा एका छोट याशा अणधवासात म्हिजे कवटीच्या तवचेवरील जागेत 

सािावल्या गेल्या. ७०००० आणि १,७०००० वषाांदरम्याि कधीतरी शारीररकदृष्ट या 

आधणुिक िािवािे कपडे णशवायला आणि घालायला सरुुवात केली आणि तयाच र्रोर्र 

उवांिा राहणयासाठी एक िवीि घर णिळालं. वाथतणवक कपड यांिळेु िािसाला पयाभवरिाच्या 

चढउतारांपास ि संरक्षि णिळालं असेल आणि तयािळेु साधारि ५० ते ८० हजार वषाांप वी 

तयाला  आणिकेत ि र्ाहरेच्या जगात पाय टाकणयाची संधी णिळाली असेल. िवीि 

अभ्यासात ि या कालावधीला िान्यता णिळाली आह.े िािसार्रोर्रच उवासदु्धा जगर्र 

पसरल्या. 

 

ताजा कलम  

उवांवरच्या या संशोधिाला काही अतं िाही. पेरू इथल्या १००० वषभ प्राचीि ििीिध्य े

सापडलेल्या उवांिळेु िाि स िव्या दणुियेत केव्हा आणि कसा पोचला याची िाणहती णिळाली 

आह.े जरा कल्पिा करा आपल्या र्ारतीय उपखंडात आढळिाऱ्या उवांचं संशोधि करायच ं

ठरवलं तर काय काय हाती लागले. 

वहांदी सांदभभ -115 मधून साभार. 

प वभ प्रणसद्धी - Club Sci Wri, ६ िोव्हेंर्र २०१६ Link- http://www.sciwri.club  

▲▲▲ 

लेखक : अवनबभन वमत्र, रं्गळुरूच्या इणंडयि इथंटीट यटु ऑफ सायन्स येथ ि स क्ष्िजीव णवज्ञाि णवषयात 

पी.एच.डी., कलकत्ता येथे अध्यापि करतात. जैणवक णवकास, र्ारतीय इणतहास आणि णवज्ञािाचा इणतहास ह े

तयांच्या अभ्यासाचे णवषय आहते. 

णहदंी अिवुाद : सशुील जोशी, एकलव्य संचाणलत स्रोत णफचर िध्ये कायभरत, णवज्ञाि णशक्षि आणि 

लेखिात रुची. 

अिवुाद : यशश्री पुणेकर, शैक्षणिक संदर्भ गटात सहर्ागी.  

इ-िेल : yashashreegpunekar@gmail.com 

http://www.sciwri.club/
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रवशयन उवा : नेपोवलयनच्या सैन्याच्या मारेकरी 

 

वडसेंबर १८१२ : िेपोणलअिचे जे काही सैन्य उरले होते तयांिी िॉथको सोडले आणि 

व्हीलणियस, णलथअुणिया येथे िाघारी जातािाचा तळ ठोकला. 

२००१ चा शरद ऋतू : व्हीलणियस येथे काि करिाऱ्या कािगारांिा शेकडो 

सैणिकांची हाडे असलेले एक िोठे थडगे सापडले.  

साणहतयात आणि इणतहासात आढळलेल्या साक्षींिसुार िेपोणलअिच्या  सैणिकांिा 

उवांचा संसगभ झाला होता आणि अिेकजि तापािळेु ितृयिुखुी पडले.  उवा वाहक 

असलेल्या टायफस सारख्या रोगाला ते र्ळी पडले असावते असा सिज होता. २००१ िध्य े

व्हीलणियस यथेे सापडलेल्या थडग्यािळेु CNRS (Centre Nationale de la 

Recherche Scientifique), िांसच्या संशोधकांिा ह े गहृीतक तपास ि र्घणयाची संधी 

णिळाली. 

उवा अिेक प्रकारच्या रोगांच्या 

जंत ंच्या वाहक असतात; उवांचा ताप, 

trenche ताप, टायफस. साधारिपि े णजथे 

उवांचा फैलाव आणि वाढ जोिाि े होते 

अशा यदु्धासारख्या पररणथथतीिध्ये ह े ताप 

आढळ ि येत असत. काहीजि असेही 

म्हितात की उवांिळेु झालेल्या संसगाभिळेु 

प्रतयक्ष यदु्धापेक्षा जाथत सैणिक िरि 

पावलेले आहते.  

CNRS येथे काि करिाऱ्या 

िािववंशशास्त्ज्ञांच्या एका तकुडीिे सवाभत 

प्रथि सापडलेल्या थडग्याचे उतखिि केले 

आणि तेथे सापडलेल्या सैणिकांच्या गिवेशांच्या अवशेषांचा आणि इतर वथत ंचा अभ्यास 

 

कपड याांवरील उवाांचा शोध 
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केला. दसुऱ्या एका तुकडीिे णतथल्या िातीचे, कापडाचे आणि सांगाड यांच्या दातांचे िििु े

घतेले. णतथल्या िातीत आणि सैणिकांच्या गिवेशािध्ये उवांचे पाच अवशषे आढळ ि आले. 

Molecular biology आणि शरीररचिाशास्त्ाचा (Morphology) यासाठी वापर करणयात 

आला आणि ते अवशेष उवांचचे आहते याची खात्री पटवणयात आली. १९९९ िध्ये शोध ि 

काढणयात आलेल्या एका तंत्राच्या साहाय्याि ेसंशोधकांिी ३५ सैणिकांच्या दातांच ेणवशे्लषि 

केले. एखाद्या 

सांगाड याचे दात 

जेव्हा उघडले जातात 

णतथे दाताच्या 

आतील गराची 

(dental pulp) प ड 

आढळते. याच्या 

साहाय्यािे तया 

िािसाच्या रक्ताच े

णवशे्लषि करता येते.  

रक्तात ि संसगभ 

झालेल्या णजवाि चं्या 

DNA चे काही र्ाग णतथे सापडतात. ७ सैणिकांच्या दातांिध्ये trenche तापाचे तर ३ 

सैणिकांच्या दातांिध्ये टायफसचे जीवाि  सापडले.  

अशा तऱ्हिेे CNRS च्या संशोधकांिी उवांद्वारे झालेल्या संसगाभिळेु िेपोणलअिच्या 

रणशयात ि परतीच्या वाटेवर असलेल्या सैन्याचा जो णवध्वंस झाला तयाच े परुावे णिळवले. 

व्हीलणियस येथे दफि करणयात आलेले ३०% सैणिक या संसगाभिे ग्रथत होते आणि तयातील 

र्रेच येथे ितृयिुखुी पडले असावेत. उवांिी वाहूि आिलेल्या संसगाभि े रणशयात ि िांसला 

परतिाऱ्या सैन्याच्या संहारात िहत्त्वाची कािणगरी र्जावली.  

अशा प्रकारे उवांचा िािववंशशास्त्ालाही उपयोग होतो.  

 

व्हीलकनयस येथील थडग्याचे उत्खनन 
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जल थल मल  

भाग १० 

आपण तर मातीच्याच मूती - भाग २    

लेखक: सोपान जोशी   

अनुवाद: अमलेंद ुसोमण 

 

कित्येि संस्िृतींमध्ये जन्म दणेारीिडे, पालन िरणाऱ्यािडे सन्मानाने पाकिलं जातं. 

आईच्या दधुाचचं िाय, पथृ्वी आकण नदीिडे दखेील िृतज्ञतेच्या भावाने पाकिलं जातं, िारण 

त्यांच्यावाचनू आपलं जीवन चालचू शिणार नािी. जर मातेच्या दधुात जीवाणूचंी इतिी मोठी 

भकूमिा असेल तर पथृ्वी आकण नद्ांमध्ये त्यांची भकूमिा तशीच प्रचंड असेल तर त्यात आश्चयय 

िाय? जीवाणूचंी लीला सवयव्याप्त आि.े  

आता धरतीचं उदािरणच घ्या. कनसगायचा कनयमच आि ेिी झाडाझडुुपांच्या रूपानं जे 

जीवन उगवतं ते प्राणयांच्या मलमतू्राच्या रूपात परत जातं. मोठ्या प्राणयांच्या मलमतू्रापासनू 

परत वनस्पतींसाठी खाद् बनव ू शिणारे असे असंख्य जीवाण ू मातीत असतात. डे्रनेजच्या 

नाल्या ि ेजीवनदायी खत मातीपासनू दरू मैलापाणी शदु्धीिरण िारखान्यात घऊेन जातात. 

रुगणांना कदलेली प्रकतजैकविं त्यांचं शरीर आकण मतू्रावाटे डे्रनेजच्या नाल्यातून मैलापाणी 

शदु्धीिरण िारखान्यात पोिोचतात. इथे रोगाणूचंा संपिय  अत्यंत िमी मात्रतेल्या 

प्रकतजैकविांबरोबर येतो. 

पेकनकसकलनच्या सरुुवातीच्या कदवसातच ि े समजलं िोतं िी प्रकतजैकवि औषधं 

रुगणाच्या मतू्रातनू बािरे पडतात. प्रकतजैकविांचा उपयोग कवशेष िरून दसुऱ्या मिायदु्धापासनूच 
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सरुु झाला. त्यावेळी पकेनकसलीनचं उत्पादन अगदी िमी िोतं. ज्या सैकनिांना ते कदलं 

जायचं त्यांचं मतू्र एित्र जमवलं जायचं. आकण ते सिुवनू त्यातून इतर जखमी सैकनिांना 

दणेयासाठी पेकनकसलीन िाढलं जायचं.  

पण आता कनरकनराळ्या प्रकतजैकविांचं उत्पादन टनांच्या किशेबाने िोतं. मतू्रातून ती परत 

कमळवणयाचे प्रयत्न तर आता िोणीच िरत नािी. डे्रनेजच्या पाणयाबरोबर ती मैलापाणी 

शदु्धीिरण िारखान्यात अगदी िमी मात्रेत रोगाणुपंयंत पोिोचतात. त्यामळेु रोगयाच्या 

शरीराच्या आत ती जशी प्रकतजैकविांना सिन िरायला कशितात, तशीच इथेिी. या सशक्त 

रोगाणूचंी संतती अशीच ताितवान िोते. रोगाणूचंं प्रजनन अत्यंत वेगान ंिोतं त्यामळेु एिा 

कपढीिडून दसुऱ्या कपढीला सधुाररत डीएनए मधनू िा वारसा ताबडतोब कमळतो. मैलापाणी 

साफ िरणयाच्या अगदी अत्याधकुनि िारखान्यातून कनघालेल्या पाणयात दखेील अशा 

प्रकतजैकविांना दाद न दणेाऱ्या जीवाणूचंे नमनु ेकमळाले आिते.  

२००९ साली अशाच एिा रोगाणूचंा शोध लागला. फोडाचा इलाज िरणयासाठी एि 

५९ वषांची व्यक्ती लुकधयाना आकण कदल्लीच्या िॉकस्पटलमध्ये दाखल झाली िोती. एिा 

छोट्याशा 

शल्यिमायनतंर ती 

ठीि झाली आकण 

स्वीडनला गलेी. 

कतथे मतू्रमागायच्या 

संसगायसाठी 

उपचार िरायला 

दवाखान्यात गलेी. 

इलाज िरणाऱ्या 

डॉक्टरांच्या असं 

लक्षात आलं 

 

 कारखान्यातून आलेल्या पाण्यात रोगाणु आढळले 

http://www.mightyearth.org/ 
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िी त्यावर िोणत्याच औषधाचा पररणाम िोत नािी. सवय औषधं कनरुपयोगी ठरली. त्याच्या 

मतू्रात न्यमूोकनयाचा एि असा रोगाण ू सापडला िी त्यावर कित्येि प्रकतजैकविांची मात्रा 

अकजबात चालत नव्िती.  

शास्त्रज्ञांनी त्याच ंनाव कदल्लीवरून ठेवलं. शोध कनबंधांमध्ये आकण वतयमानपत्रात त्याच 

नाव 'न्य ू कदल्ली सपुरबग' म्िणजे कदल्लीचा मिारोगाण ू असं यायला लागलं. त्या नावाला 

आपल्यािडे खपू कवरोध झाला. भारताची प्रकतमा मकलन िरणयाचा प्रयत्न असंिी म्िटलं गलंे. 

पण चचाय आकण कववाद फक्त नाव आकण राष्ट्राची प्रकतष्ठा याबाबत झाले. ज्या िारणामळेु िी 

समस्या उभी राकिली त्या प्रकतजैकविांच्या दरुुपयोगावर नािी. जेव्िा रोगाणूनंा तऱ्ितेऱ्िचे्या 

प्रकतजैकविांसोबत लढावं लागतं तेव्िाच ते असे शकक्तवान िोतात.  

िॉकस्पटल िी अशीच एि जागा आि.े कित्येि प्रिारचे रोगाण ूरुगणांबरोबर कतथे यतेात. 

तो रोग असो व नसो, िेवळ सावधकगरी म्िणनू कित्येि रुगणांना प्रकतजैकविं कदली जातात. 

िॉकस्पटल्सच्या साफसफाईसाठीिी कनरकनराळ्या प्रिारची जंतुनाशिं वापरली जातात. ि ेसगळं 

कमळून रोगाणूसंाठी फार िठीण पररकस्थती कनमायण िोते आकण बिुतांशी रोगाण ूमारले जातात. 

पण जे वाचतात ते चांगले तगडे िोतात. रौद्र रूपाच्या िोलाइकटसच्या रोगाणूचंी उत्पत्ती 

अमरेरिेतल्या िॉकस्पटल्सधेच झाली असं मानलं जातं.  

'न्य ूकदल्ली सपुरबग' मात्र भारतातच उत्पन्न झाला असं मानलं जातं. मुंबईच्या एिा 

िॉकस्पटलमध्य े िेवळ ३ मकिन्यात या रोगाचे २२ रुगण सापडले. उत्तर प्रदशेच्या कबजनौर 

शिरातल्या एिा बालरुगणालयात २००९ ते २०१२ या िाळात भरती झालेल्या कित्येि 

नवजात कशशूमंध्ये िा सापडला. १४ जणांची कस्थती गंभीर िोती आकण ६ जणांचा मतृ्यिूी 

झाला. मात्र आता या सकू्ष्म मिाबलीच्या अकस्तत्वाचे परुावे िॉकस्पटल्सपासनू दरू दखेील 

कमळायला लागले आिते. कदल्लीतल्या कपणयाच्या पाणयातसदु्धा ि े रोगाण ू कमळाल्याच्या 

बातम्या यायला लागल्या आिते. हृषीिेश आकण िररद्वार येथे गगंचे्या पाणयात ि े सापडले 

आिते. गेल्या िािी वषायत ि े रोगाण ू इतर कितीतरी दशेात सापडले आिते. सरुुवातीला 
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ि ेभारतातून येणाऱ्या प्रवाशांमध्येच कमळायचे. 

आता त्यांची लागण कतथेिी िोऊ लागली 

आि.े  

नव्या कदल्लीतल्या सर गगंाराम 

िॉकस्पटलमध्ये डॉक्टर आकण सकू्ष्मजीव 

शास्त्रज्ञांना िोणत्यािी औषधाने न मरणाऱ्या व 

कितीतरी आजार पसरवणाऱ्या अशा बरुशीच े

नमनु े कमळाले आिते. या संदभायतला शोध 

कनबंध कडसेंबर २०१२ मध्ये प्रकसद्ध झाला. त्या 

संशोधि चमचूे प्रमखु डॉ. चांद वट्टल एिा 

मलुाखतीत म्िणाले िोते िी औषधं सिन िरणयाची आकण त्यांना प्रकतिार िरणयाची बरुशीची 

क्षमता वाढत असल्याच ेि ेपरुावे आिते.  

आपल्या दशेात तर िेकमस्टिडून औषध आणणयासाठी डॉक्टरच्या कप्रकस्िप्शनची 

दखेील गरज पडत नािी. कितीतरी डॉक्टर लिान-सिान आजारांसाठीिी प्रकतजैकविं कलिून 

द्ायला मागेपढु ेपािात नािीत. औषध िंपन्यांिडून डॉक्टरांवर िायम जास्तीत जास्त औषधं 

कलिून दणेयासाठी दबाव असतोच. या प्रश्नावर िोणतीिी जािीर चचाय िोत नािी, 

पण औषधांच्या अशा अदंाधुंद वापराबद्दल कित्येि डॉक्टर कचंता व्यक्त िरतात. औषधांना 

दाद न दणेाऱ्या रोगाणूबंद्दल जेव्िा जेव्िा चचाय िोते, तेव्िा भारतात िोणाऱ्या औषधांच्या अशा 

दरुुपयोगाचा मदु्दा पढुे येतोच.  

तरीदखेील प्रकतजैकवि औषधं अकधिाकधि प्रमाणात कविणयािडे आपल्या इथल्या 

औषधयोजनांचा भर असतो. िचे आरोगय आकण िाच आकथयि कविास! िल्ली कित्येि श्रीमंत 

घरांमधल्या शौचालयांमध्ये िॉकस्पटल्ससारखी स्वच्छता असावी म्िणनू जीवाणनूाशि औषधं 

सतत फवारली जातात. िािी लोि रोगाणनूाशि द्रवांची बाटली सतत सोबत बाळगतात 

आकण वरचेवर त्याने िात धतू असतात. कित्येिदा िेवळ खबरदारी म्िणनू अँकटबायोकटि 

 

न्यू दिल्ली सपुरबग 

https://health.economictimes.indiatimes.com/ne

ws/industry/new-delhi-superbug-spreads 
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साबणाने िात धतू असतात. या उत्पादनांची कविी िरणारे व्यापारी अशी जाकिरात िरतात िी 

जण ूिािी स्वच्छता राखणयासाठी िेवळ िाच एि योगय मागय आि.े कवज्ञान सांगतं िी साबणान े

िात धणु ंि ेआरोगयासाठी अकतशय चांगलं आि े- कवशेषतः शौचाला जाऊन आल्यानतंर. परंत ु

बाजारी अँकटबायोकटि साबणांच ंसत्य 'रायक्लोसॅन' या प्रकतजैकविांच्या िथेपासनू सरुु िोतं.  

िा एि कवशेष प्रिारच ं प्रकतजैकवि रोगाणनूाशि आि.े याचा उपयोग प्रथम 

िॉकस्पटल्समध्ये १९७० च्या दशिात सरुू झाला. िळूिळू त्याचा उपयोग साबण, दात स्वच्छ 

िरणयाच्या पेस्ट आकण दाढीच्या िीममध्ये दखेील व्िायला सरुुवात झाली. आता तर ि ेऔषध 

कजथे कतथे वापरलं जातं. दररोजच्या वापरातल्या अंगाच्या आकण भांड्यांच्या साबणातच िाय, 

लिान मलुांच्या खेळणयांमध्येिी आता ि ेघातलं जातं. 

  

शिरात रािणारे अकधिांश नागररि िळत निळत या प्रकतजैकविांच्या संपिायत येतात. 

अमरेरिेतल्या परीक्षणांमध्ये सरासरी ४ पैिी ३ जणांच्या मतू्रात ि े सापडतं. मतू्राद्वारे ते 

डे्रनेजमध्ये आकण नतंर जलस्रोतांमध्ये जाणारच. पाणयातला मैला स्वच्छ िरणाऱ्या जीवाण ू

आकण शेवाळांसाठी ि ेघाति आि ेअसं प्रयोगाअतंी कसद्ध झालं आि.े 

शास्त्रज्ञांना अशीिी धास्ती वाटते िी रायक्लोसॅन आपल्या शरीरातील िामोन्सच ं

संतुलन कबघडवतं. ऑगस्ट २०१२ मध्य ेएिा अमरेरिन कवज्ञानपकत्रिेतील एिा शोधकनबंधात 

 

   
ट्रायक्लोसॅनयकु्त साबि ट्रायक्लोसॅनयकु्त साबि 

 

ट्रायक्लोसॅनयकु्त साबि 

 
बदल घडललेे 

उर्भरित जीर्ािू  
िातावरील 

जीवाणू 

औषधाला दाद न 

दणेाऱ्या जीवाणूंची 

वाढलेली संख्या 
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असं प्रकसद्ध झालं आि ेिी ि ेरसायन उंदरांच्या मांसपेशी दबुयल िरतं. या तऱ्िचे ेप्रयोग प्रथम 

उंदरांवरच िेले जातात आकण परेुसे परुावे कमळाल्यानंतर मानवांवर. अमेररिन सरिारने यावर 

संशोधन सरुू िेलं आि.े एिा राज्य सरिारन ेयावर बंदीिी घातली आि.े जानेवारी २०१६ 

पासनू यरुोपीय संघानेिी रायक्लोसॅनवर िािी प्रकतबंध घातल्याच्या   बातम्या आल्या आिते. 

भारतात मात्र िोणत्यािी छोट्याशा दिुानातनू दखेील रायक्लोसॅनयकु्त साबण कवित घतेा 

येतो.  

स्वच्छतेबाबतच्या आपल्या आजच्या वागणयात सकू्ष्मजीवांचा जो गंभीर अनादर 

िोतो, त्यामळेु आपण नव्या नव्या प्रिारच्या रोगांच्या कवळख्यात सापडत आिोत. रोगकनदान 

शास्त्राला अजनू ि ेनीट समजनू घतेा आलेलं नािी. पण िािी परुावे आिते, िािी अंदाज आकण 

िािी िल्पनाकवलास. अशाच रोगांच्या एिा समिूाला म्िणतात अॅलजी. दमा यातलाच एि 

आि.े अलॅजीमळेु िोणारे रोग यरुोप अमेररिेसारख्या श्रीमतं दशेांत जास्त असतात, गरीब 

दशेांमध्ये थोडे िमी. आपल्या दशेातदखेील आकथयि कविासाबरोबर याचा प्रिोप वाढतो 

आि.े १९७० नंतर दमा खपू वेगान ेवाढला आि.े जगभरात समुारे ३० िोटींपेक्षा जास्त लोिांना 

याची लागण झाली असावी असा अंदाज आि.े दर वषी अदंाजे अडीच लाख लोि यामळेु 

मतृ्यमुखुी पडतात.  

दम्यासारखे अॅलजीच े रोग जरा कवकचत्र असतात. त्यात आपली रोगप्रकतिारशक्ती 

एखाद्ा छोट्याशा गोष्टीच्या कवरोधात अकतरेिी प्रकतकिया दतेे. आपल्याच 

रोगप्रकतिारशक्तीमळेु आपल्याला आजारपण िा येतं, ते अजनूपयंत समजलेलं नािी. पण 

शेंगदाण े आकण फुलांच्या परागांमळेुिी िािीजणांना दम्याचा झटिा येतो. फुलांच्या 

परागिणांपासनू उद्भवणाऱ्या तापाला औद्ोकगिीिरणामळेु पसरणारा आजार असंिी म्िटलं 

जातं.  

उष्ट्ण िकटबंधातल्या गरीब प्रदशेात रािणाऱ्या लोिांना अशा रोगप्रकतिारि शक्तीच्या 

कवकचत्र वतयनामळेु िोणारे आजार िोत नािीत असं मानलं जातं. िाय िारण असेल? िदाकचत 

त्यांच्या शरीराला कितीतरी संसगांबरोबर झुंज द्ायला लागते म्िणनूिी असेल. १९६८ मध्य े
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नायजेररयातील एिा िॉकस्पटलमध्ये िाम िरणाऱ्या डॉक्टरांना सवेक्षणात िािी गोष्टी 

आढळल्या. पण रोगाण ूआकण आपलं शरीर यांच्या नात्याचं कवकचत्र उदािरण इडंोनकेशयाच्या 

जवळ असलेल्या पापआु न्य ूकगनी मध्ये सापडलं.   

१९८०च्या दशिात डेकव्िड कप्रचडय 

नावाचे एि इगं्रजी शास्त्रज्ञ िाम िरत िोते. िुिवमय 

नावाच्या परजीवीच्या उद्रिेाचा अभ्यास िरायला 

आले िोते. उष्ट्ण दशेांत या परजीवीमळेु अंदाजे 

६५,००० लोिांचा मतृ्य ू िोतो. आकण लाखो 

लोि यामळेु आजारी आकण अशक्त िोतात. 

परजीवींच्या संसगायमळेु िोणाऱ्या आजारात याचा 

िमांि मलेररयानंतर दसुरा लागतो. आपल्या 

संशोधनाच्या दरम्यान श्री डेकव्िड यांच्या असं 

लक्षात आलं िी ज्यांना दमा असतो त्यांना 

िुिवमयचा त्रास िोत नािी.  

या कतढ्याच ंस्पष्टीिरण ते एिा अनोख्या पद्धतीन ेदतेात. िजारो वषांच्या कविासाच्या 

प्रकियेत आपली रोगप्रकतिारशक्ती परजीवी आकण रोगाण ू यांना तोंड द्ायला कशिली. 

उत्तरादाखल िुिवमयसारख ेजीव आपल्या रोगप्रकतिारशक्तीला गुंगारा द्ायला कशिले आकण 

चपुचाप आपल्या शरीरात रािायला लागले. आपल्या शरीरानेिी थोडं रुसत रागावत त्यांचा 

स्वीिार िेला आकण त्याची शरीराला सवय िोत गलेी किंवा त्यांची उपकस्थती शरीराला अज्ञात 

राकिली. पण िािी लोिांची रोगप्रकतिारशक्ती जरा जास्तच संवेदनशील असते आकण 

अजनूदखेील या परजीवींना नष्ट िरणयाचा प्रयत्न िरत असते.  डेकव्िड यांच्या अनमुानानसुार 

याच लोिांना दम्याच्या अलॅजीचा त्रास िोतो.  

आपल्या रोगप्रकतिारशक्तीचा रोगाण ूआकण परजीवींशी खपू जनुा, खपू खोल आकण 

खपू गुतंागुंतीचा संबंध आि.े िी गुंतागुंत समजल्यानंतर कित्येि वषांनी त्यांच्या मनात आणखी 

 

डेदहिड दिचडड 

https://www.nytimes.com/2008/07/01/health/resea

rch/01prof.html 
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एि कवचार आला. जर दम्याच्या प्रादभुायवामळेु ि ेजीव गायब िोतात तर यांच्या उपकस्थतीत 

दमा पण दरू व्िायला पाकिजे. ि ेसंशोधन सरुू ठेवणयासाठी डेकव्िड यांनी सरिारची परवानगी 

माकगतली. जाणीवपवूयि एि धोिादायि संसगय घडवनू आणायचा िा प्रयोग प्रथम त्यांनी 

स्वतःवरच िरून पाकिला.  

पढुे त्यांनी १५ दमाग्रस्त रोगयांच्या शरीरात िुिवमय घातले. सवयच्या सवय १५ रोगयांची 

दम्याची तिार िमी झाली. िुिवमय शरीरात असनूिी त्यांना िािी गभंीर त्रास झाला नािी. याच 

समुाराला जोएल वाइनस्टोि 

नावाच्या शास्त्रज्ञांच्या 

कनदशयनाखाली िािी प्रयोग िेले 

गेले. त्यांत इतर िािी परजीवी 

िृमींचा शरीराच्या 

रोगप्रकतिारशक्तीवर िोणाऱ्या 

पररणामांवर अभ्यास झाला. 

त्यांच्यािी कनष्ट्िषांवरून असं 

लक्षात आलं िी आपल्या 

शरीराचा िािी परजीवींबरोबर 

घकनष्ठ संबंध आि.े अथायत 

त्यांच्यापासनू िािी फायद ेआिते तर िािी तोटे. 

मग िाय, या प्रयोगांनंतर कित्येि जणांनी दम्यावरच्या उपचारासाठी बेिायदशेीर 

मागायन ेिुिवमय कविणयाची खलु्लमखलु्ला दिुान ंउघडली. शास्त्रज्ञांनी याला धोक्याचा िंदील 

दाखवला िारण आतापयंतचे प्रयोग लिान लिान गटांवर िेले िोते. त्यांची पररणामिारिता 

मोठ्या प्रमाणात िेलेल्या प्रयोगांतून अजनू कसद्ध झाली नव्िती. जरी एिा व्यक्तीला या 

उपचाराचा उपयोग िोत असेल तरी दसुऱ्याला तसाच फायदा िोईल याचा िािी भरवसा नािी. 

कशवाय परजीवी िृमींपासनू कित्येि वेगळ्या प्रिारचं निुसान िोऊ शितं. ि े िृमी फक्त 

 

जोएल वाइनस्टोक' 

http://archive.boston.com/news/science/articles/2007/12/31/his_

parasite_theory_stirs_a_revolution/ 
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रुगणाचं रक्त कपऊन त्याला अशक्त िरत नािीत तर त्याची प्रकतिारशक्ती दखेील िमजोर िरू 

शितात. त्यामळेु इतर रोग िोणयाचा धोिा खपू वाढतो.  

डेकव्िड किंवा जोएल यांसारख्या शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगांमधनू भलेिी िािी उपचारांची 

कदशा स्पष्ट झाली नसेल, पण अॅलजी आकण िािी परजीवी िृमींना दखेील आपल्या आयषु्ट्यात 

स्थान आि.े ि ेकिडे िोणती रसायनं बनवनू आपली प्रकतिारशक्ती क्षीण िरतात त्याचा आता 

शास्त्रज्ञ शोध घते आिते. कितीतरी आजारांवरच्या उपचारांसंदभायत िल्ली परजीवी किड्यांची 

िशी मदत िोईल याचा शोध घतेला जात आि.े यात मधमुेि आकण िोलायकटस सारखे रोग 

तर आितेच, पण ज्यांच्यावर िािी उपचार सध्या उपलब्ध नािीत अशा रोगांसाठीिी ि े

संशोधन िेले जात आि.े आता तर मधमुेिासारख्या रोगांच ं िारणदखेील आपल्या 

रोगप्रकतिारि शक्तीतच शोधलं जात आि.े  

आपल्या िािी आजारांच ंिारण आपल्या अत्याकधि स्वच्छतेच्या िव्यासात आि े

असा कसद्धांत कवज्ञानात पढु े येऊ पाितो आि.े इगं्रजीत याला 'िायजीन िायपोकथकसस' असं 

म्िणतात. ज्या वातावरणात िजारो वषांपासनू आपला कविास झाला त्यापासनू आपण फार दरू 

जात आिोत. ज्या परजीवी जीवाणूचंा आपल्या रोगप्रकतिारशक्तीशी जनुा आकण गाढ संबंध 

आि ेत्यांच्यापासनू आपण दरू जात आिोत.   

दसुऱ्या बाजलूा साधे शिाणपणदखेील गुंडाळून ठेवनू गगंेच्या िाठावरची शिरं 

आपल्या डे्रनेजची तोंडं सरळ नदीत मोिळी िरतात. मलैापाणी स्वच्छ िरणयाची आपली 

जबाबदारी िी शिरं अकजबात घते नािीत. त्यामळेुच नदीच्या पकवत्रतेच्या गोष्टी म्िणजे आता 

थोतांड असल्यासारख्या वाटतात. जी श्रद्धा योगय िामासाठी लोिांची मनं तयार िरु शित 

नािी त्यात धमय िमी आकण संकधसाधपूणा जास्त कदसतो.  

धमयच नािी तर कवज्ञानाबद्दलच्या आपल्या समजतुीत एि कनकश्चत कवरोधाभास कदसतो. 

गेल्या शतिातल्या शास्त्रीय शोधांमळेु आपली प्रगती वेगान ेझाली आि,े पण आज आपलं 

यश िचे आपलं संिट ठरत आि.े रोगाण ूजसे आपल्या शरीराबरोबर वागतात तसेच आपण 
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आता पथृ्वीबरोबर वागत आिोत. ज्या कनसगायच्या व्यवस्थेन े आपलं संगोपन िरून 

आपल्याला वाढवलं त्या व्यवस्थेलाच आपली सात अब्जापेक्षा अकधि लोिसंख्या धोक्यात 

आणते आि.े जसा रोगाणूचंा संसगय झाल्यानंतर आपल्याला ताप येतो, त्याचप्रमाण ेआपल्या 

प्रगतीच्या धरुाने आपल्या वायमुंडळाचं तापमान वाढतं आि.े पथृ्वीन ेआपली रोगप्रकतिारि 

शक्ती आपल्यावर रोखली तर आपल्या मातीच्या मतूीचं िाय िोणार? 

अत्यंत स्वच्छ, साफ वातावरणात वाढलेल्या मलुांच्या तलुनते जी मलंु मातीत खेळत 

वाढतात त्यांना दम्यासारख्या रोगांपासनू धोिा िमी असतो. कित्येि प्रिारच्या जीवाणूशंी 

त्यांचा संपिय  आकण संसगय चालू असतो. म्िणनू त्यांची प्रकतिारशक्ती मजबतू असते. ज्या 

मातीतनू आपलं शरीर बनलं आि ेत्या मातीच्या समीप ती राितात म्िणनू.  

कितीतरी संस्िृतींनी आपलं आकण मातीचं नातं सुंदर शब्दात व्यक्त िेलं आि.े 

'आदमी' या किदंी शब्दाचं मळू जनु्या किब्रतूल्या 'माती' या अथायच्या 'आदामा' या शब्दात आि े

म्िण.े तसाच इगं्रजी 'ह्यमुन' िा शब्द लॅकटन 'ह्यमुस' या शब्दापासनू उत्पन्न झाला आि.े 'ह्यमुस' 

या शब्दाचा अथय मातीत असलेलं खत. माती आकण पाणयाशी असलेलं आपलं नातं आपण 

कववेिानचं शाबतू ठेवलं पाकिजे.  

‘जल थल मल’ या सोपान जोशी णलणित आणि गांधी शांती प्रणतष्ठान,  

णदल्ली यांच्यातरे्फ प्रकाणशत पसु्तकातील पाचव्या प्रकििाचा संणक्षप्त अनरु्ाद. 

 

▲▲▲ 

लेिक : सोपान जोशी, जल थल मल या पसु्तकाचे संशोधन, लेिन आणि मांडिी.  

संणक्षप्त अनरु्ाद : अमलेंिु सोमण 

इ-मेल : amalendusoman@gmail.com  

mailto:amalendusoman@gmail.com
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एडिसन डिरुध्द टेस्ला 

लेखक : प्रियदप्रशिनी कर्व े 

 

एप्रिसनने प्रर्वजेच्या प्रदव्याचा शोध लार्वला, ह ेआपल्याला माहीत असते, पण प्रर्वजेच्या 

प्रदव्याचा शोध लागला तेव्हा लोकाांच्या घरात र्वीज पोहोचलेली नव्हती, इतकेच काय, 

घराघराांत र्वीज कशी पोहोचर्वायची यार्वर कोणी प्रर्वचारही केलेला नव्हता, ह े आपल्या 

ध्यानीमनी नसते. प्रर्वजेच्या प्रदव्यार्वर काम करताना एप्रिसन र्व त्याच्या सहकाऱयाांनी अक्षरशः 

शेकिो र्वेगर्वगेळे पदार्ि प्रदव्याच्या प्रिलामेंटसाठी र्वापरून पाप्रहले होते, र्वगरेै गोष्ट आपण 

ऐकलेली असते. पण एकदा हा प्रिलामेंटचा िश्न सटूुन प्रदव्याची रचना यशस्र्वी झाल्यानांतर 

एप्रिसनचे काम सांपले नाही, तर सरुू झाल.े कारण आपल्या या शोधाचे व्यर्वसायात रूपाांतर 

करण्यासाठी एप्रिसनला तांत्रज्ञानाच्या एका पणूितः नव्या क्षेत्राची प्रनप्रमिती करार्वी लागणार होती. 

एप्रिसनने त्यासाठी िार महत्त्र्वाकाांक्षी योजना आखली – प्रर्वजेर्वर चालणारी उपकरण े

न्ययूॉकि मधील लोकाांना प्रर्वकायची, आप्रण त्या उपकरणाांना लागणारी र्वीजही मग पढु ेत्याांच्या 

घराांना कायमस्र्वरूपी परुर्वनू त्यापासनू दीघिकाळ कमाई करायची, असे या व्यर्वसायाच ेिारूप 

होते. अर्ाित यासाठी र्वीजप्रनप्रमिती कें द्र,े र्वीजर्वाहक ताराांचे जाळे, आप्रण लोकाांच्या घराांमध्ये 

प्रर्वजेच्या जोिण्या अशी सर्वि पायाभतू यांत्रणा उभी करण ेगरजचेे होते. 

त्या र्वेळपयंत प्रर्वजेचे र्वजै्ञाप्रनक ज्ञान बऱयापैकी पढुारले होते. मायकेल िॅरिेने गप्रतज 

ऊजाि आप्रण प्रर्वद्यतु ऊजाि एकमकेाांत रूपाांतररत करता येऊ शकतात ह े दाखर्वले होते. 

प्रर्वद्यतुघटाांमध्ये प्रर्वद्यतु ऊजाि रासायप्रनक स्र्वरूपात साठर्वनू ठेर्वता यतेे, आप्रण पाप्रहज ेतेव्हा पनु्हा 

र्वीज या स्र्वरूपात िाप्त करता यतेे, तसेच सरु्वाहक ताराांच्या माध्यमातून प्रर्वजेचा िर्वाह एका 

प्रठकाणाहून दसुऱया प्रठकाणी नतेा येतो, हहेी माहीत होते. 
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गप्रतज ऊजेपासनू र्वीज प्रनमािण करण्यासाठी दोन शक्यता होत्या – िी.सी. (िायरेक्ट 

करांट) आप्रण ए.सी. (अल्टरनपे्रटांग करांट). एप्रिसनने िी.सी. तांत्रज्ञान र्वापरायच ेठरर्वले. ह्यामध्य े

अप्रतशय कमी प्रर्वद्यतुभार ठेर्वता येतो, त्यामळेु भर शहरात उघि्यार्वरच हर्वेत टाांगलेल्या 

प्रर्वजेच्या ताराांमधनू प्रर्वद्यतुधारा इकिून प्रतकिे नेण ेसरुप्रक्षत होणार होते. मात्र िी.सी.चा एक 

तोटा असा आह,े की िार लाांब अांतरापयंत ही प्रर्वद्यतुधारा पाठर्वता यते नाही. त्यामळेु साधारण 

एक मलैभर व्यासाच्या र्वतुिळातील सर्वि इमारतींसाठी एक प्रर्वद्यतुप्रनप्रमिती कें द्र - या पध्दतीन े

एप्रिसनला हळूहळू आपला व्यर्वसाय प्रर्वस्ताररत करार्वा लागणार होता. 

एप्रिसनने आपली योजना ित्यक्षात उतरर्वायला सरुुर्वात केली, आप्रण त्याचर्वेळी 

नकुताच यरुोपातून आलेला 

एक तरुण र्वैज्ञाप्रनक त्याच्या 

ियोगशाळेत उमेदर्वारी 

करण्यासाठी आला. हा 

होता, प्रनकोला टेस्ला. 

टेस्लाचे असे मत होते की 

िी.सी. पध्दती अकायिक्षम आह,े ए.सी. पध्दतीन ेजास्त लोकाांना कमी खचाित र्वीज परुर्वता 

येईल. त्याने आपले म्हणण ेएप्रिसनला पटर्वनू दणे्याचा ियत्न केला, पण एप्रिसन आपल्या 

योजनेत बदल करायला तयार नव्हता. टेस्लान े मग एप्रिसनच्या कां पनीच्या िप्रतस्पधी 

रे्वप्रस्टांगहाऊस कां पनीशी सांधान बाांधले, र्व ए.सी.र्वर आधाररत प्रर्वद्यतुप्रनप्रमिती र्व परुर्वठ्याची 

सांकल्पना ित्यक्षात उतरर्वायला सरुुर्वात केली. 

एप्रिसन र्व टेस्ला याांच्यातला हा सांघर्ि कसा उलगित गेला, ह ेजाणनू घणे्यासाठी पहा, 

नॅशनल प्रजऑग्राप्रिकचा माप्रहतीपट – एप्रिसन व्हसेस टेस्ला. य ू ट्यबूर्वर या माप्रहतीपटाची 

प्रलांक आह े- https://www.youtube.com/watch?v=Kgf81Y3wXHA 

               

थॉमस एडिसन  

 

   
डनकोला टेस्ला 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgf81Y3wXHA
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या सांघर्ाित टेस्लाचे ए.सी. तांत्रज्ञान प्रजांकले, ह ेआपल्याला माहीतच आह.े म्हणनूच 

आपल्या घरात आज २३० व्होल्ट प्रर्वद्यतुदाब, र्व ५० हट्िझ र्वारांर्वाररता असलेली ए.सी. र्वीज 

येते. ए.सी.चा सर्वाित मोठा िायदा हा होता, की या स्र्वरूपाची र्वीज लाांब अांतरापयंत िार ऱहास 

न होता र्वाहून नेता यऊे शकते. यामळेु एप्रिसनच्या पध्दतीन ेिक्त दाट र्वस्तीच्या शहराांनाच 

र्वीजपरुर्वठा करण ेशक्य झाले असते, खेिीपािी प्रकां र्वा शतेार्वर र्वगरेै राहणारे एखादचे कुटुांब 

अर्र्वा दगुिम भागातल्या पाच-दहा घराांच्या र्वाि्या-र्वस्त्या, इ. पयतं व्यर्वहायि पध्दतीन ेर्वीज 

कधीच पोहोच ूशकली नसती. टेस्लाच्या ए.सी. तांत्रज्ञानामळेु हजारो प्रकलोमीटर दरू असलेल्या 

प्रर्वद्यतु प्रनप्रमिती कें द्रापासनू प्रर्वजेच्या ताराांचे जाळे िदशेभर प्रर्वणण,े आप्रण अगदी दगुिम भागातही 

र्वीज पोहोचर्वण ेशक्य झाले. 

पण म्हणनू एप्रिसनच ेिी.सी. तांत्रज्ञान हरले, असेही म्हणता येणार नाही. कारण मगेार्वॅट 

प्रर्वद्यतु प्रनप्रमिती करणारे औप्रणणक प्रर्वद्यतु कें द्र प्रकां र्वा जलप्रर्वद्यतु कें द्र याांपासनू मोठ्या क्षते्रार्वर 

र्वीजपरुर्वठा करण्यासाठी ए.सी. उपयकु्त असले, तरी आता हळुहळू जग नतूनक्षम ऊजािस्रोत 

र्वापरून प्रर्वकें प्रद्रत पध्दतीन ेर्वीजप्रनप्रमिती र्व मयािप्रदत क्षेत्रात र्वीजपरुर्वठा या िारूपाकिे र्वळू 

लागले आह.े एप्रिसनला हचे तर करायचे होते. सध्या िचप्रलत ए.सी. असल्याने अशा 

प्रर्वद्यतुप्रनप्रमिती कें द्राांमध्येही ए.सी. तांत्रज्ञानाचाच र्वापर होतो आह,े पण काही तज्ञाांच्या मते अशा 

पध्दतीन ेर्वीजप्रनप्रमिती करताना एप्रिसनचे िी.सी.चे तांत्रज्ञान र्वापरण ेजास्त िायद्याचे ठरणार 

आह.े त्यामळेु अजनूही ए.सी. प्रर्वरुध्द िी.सी. या सांघर्ािर्वर पिदा पिला आह,े असे म्हणता 

येणार नाही.   

▲▲▲ 

लेखक : डियदडशिनी किे, समपु्रचत  एन्व्हायरो टेक, पणेु याच्या सांस्र्ापक, सांचालक 

इ-मेल: pkarve@samuchit.com 

mailto:pkarve@samuchit.com
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विज्ञान रंजन स्पर्ाा 2019 

प्रश्नािली 

सूचना 

 

• प्रवेशमलू्य नाही • आकर्षक बक्षिसे • खालील प्रश्ाांची उत्तरे स्वत:च्या मनाने,  

कोणालाही क्षवचारून, इतरत्र शोधनू, प्रत्यि प्रयोग करून क्षमळक्षवता यतेील.  

• उत्तरे फुलस्केप कागदावर क्षलहून 12 फेब्रवुारी 2019 पयंत - मराठी विज्ञान पररषद, पुणे 

विभाग. विळक स्मारक मंवदर, विळक रस्ता, पुणे 411030 येथे पोचवावीत.  

• प्राथक्षमक क्षवजेत्याांची नावे 20 फेब्रवुारीला जाहीर केली जातील.  

• परीिकाांचा क्षनणषय अांक्षतम राहील. 

• प्राथक्षमक क्षवजेत्याांची अंवतम फेरी 28 फेब्र.ु ते 2 माचा काळात - गांर्ी विज्ञान समेंलन, 

सेिाग्राम, िर्ाा येथे होईल. 

• शैिक्षणक पात्रता आक्षण वय* लिात घऊेन स्पधषकाांना कां सात क्षलहील्याप्रमाण ेपुढािा गुण 

दणे्यात येतील. 

क्षशिण: पाचवीपयतं (10), सातवीपयतं (9), दहावीपयंत (7), बारावीपयंत* (5), 

पदवीपयंत* (3), * शास्त्र-शाखा असल्यास (0) 

वय वरे्:13पयंत (6), 14 ते 16 (4), 17 ते 20 (2), 21 ते 40 (0), 41 ते 60 (2),  

61 ते 80 (4), 81च्यावर (6). 

आपल्या उत्तरपविकेसोबत पुढील माविती वलिून पाठिािी - 

1. सांपणूष नाव, 2. पत्ता (क्षपनकोडसह), 3. सांपकाषसाठी दरूध्वनी / भ्रमणभार्, 4. ई-मले  

5. जन्मतारीख, 6. क्षशिण, 7. व्यवसाय, 8. पढुावा गणु – क्षशिणानसुार + वयानसुार (वरील 

क्षनयम पहा) 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११५ \ 80 

प्रश्नािली 

प्र. 1 वनरीक्षण करून उत्तरे द्या. (गुण 10) 

1)    कॅरम बोडषच्या मधल्या वतुषळाचा व्यास सोंगटीच्या व्यासाच्या क्षकती पट असतो? 

2)    सईुचा नांबर क्षतच्या कोणत्या गणुधमाषशी क्षनगडीत असतो? 

3)    उभे राहून, गडुघ्यावर बसनू आक्षण माांडी घालून तुमच्या येणाऱ्या उांचीचे गणुोत्तर क्षलहा. 

4)    शेततळ्यातल्या प्लाक्षस्टकचा पन्हा क्षकती असतो? 

5)    कुत्री कोणत्या क्षदशेला तोंड करून क्षवष्ठा टाकतात? 

6)    4 फेब्रवुारी 2019ला पहाटेच्या अांधारात पवेूला क्षदसणाऱ्या ठळक चाांदण्या कोणत्या? 

7)    काजे करण्याचे मशीनवर काजे कसे होते? 

8)    झोप लागत असताना कोणत्या क्रमान ेआपल्या शारीररक क्षक्रया बांद होत जातात? 

9)    बाटलीतल्या शीतपेयात थोडे दधू घातले तर काय होते? 

10) वजन काट्यावर ताठ उभे राहून केलेले वजन आक्षण वाकून केलेले वजन यात कोणता 

फरक पडतो? 

 

प्र. 2  खालील विर्ानांमर्ील मी कोण? (गुण 10) 

1)    मी चांद्रावरील पाण्याचा शोध लावणारा भारतीय आह.े 

2)    ऑगस्ट 2018 मध्ये डेहराडून ते क्षदल्ली ह ेउड्डाण मी जैव इांधनावर केले. 

3)    मी आकड्यात माक्षहती जमा करून क्षवशे्लर्ण करतो आक्षण व्यवहारात उपयोग साांगतो. 

4)    रांग गलुाबी गर पाांढरा ! आत काळ्या क्षबयाांचा पसारा !! 

5)    मी कोणत्याही जक्षमनीत उगवणारे तेल बी 

6)    मी एक रेशमासारखा पण कृक्षत्रम धागा. 

7)    एकासारख्या आम्ही दोघी । भटेत नाही कधी ।। 
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8)    मी सातातले एक. पाांढरेशभु्र, गारेगार आक्षण जगात एक नांबर वादळी. 

9) पावसाळ्यात सवाषक्षधक ओला कचरा आमची पोरे सांपवतात. 

10) मी हरवलो तर काय होईल असे वाटणाऱ्या भावनलेा नोमोफोक्षबया म्हणतात, मी कोण? 

 

प्र. 3 चूक की बरोबर? (गुण 10) 

 चूक असल्यास दुरुस्त करा 

1)    राजस्थान तापला तर भारतभर चाांगला पाऊस होतो. 

2)    सवष प्लाक्षस्टक जैवक्षवघटनशील असतात. 

3)    हवा कधी न सांपणारे नैसक्षगषक सांसाधन आह.े 

4)    अांधारात फोटो ि क्षकरण वापरून काढतात. 

5)    तलावातल्या बोटीतला माणसू क्षकनाऱ्याकडे तोंड करून चालला तर बोट क्षकनाऱ्याकडे 

जाईल. 

6)   आपल्या उांचीच्या क्षनम्म्या उांचीच्या आरशात आपली प्रक्षतमा क्षनम्मी क्षदसते. 

7)    पथृ्वीवरील सवष लोकाांनी एकाच वेळी उांच उडी मारली तर पथृ्वाची गती कमी होईल. 

8)    चांद्रामळेु सयूषग्रहण तसे बधु, गरुु, शकु्र मळेु क्षपधान होते. 

9)    उकळत्या पाण्यातल्या बडुबड्ुयात ऑक्षससजन असतो. 

10) आपला रोग दसुऱ्याला क्षदल्यावर आपण बरे होतो. 

 

प्र. 4 शास्त्रीय कारणे वलिा. (गुण 20) 

1)    त्वचेखालच्या रक्तवाक्षहन्या क्षनळसर क्षहरवट क्षदसतात. 

2)    सकाळी उठल्यावर डोळ्याला क्षचपडे आलेली असतात. 

3)    घामाला वास असतो पण अश्ूांना वास नसतो. 
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4)   ज्वलनशील माल नेणाऱ्या ट्रकच्या मागच्या बाजलूा धातूच्या साखळ्या लोंबत 

असतात. 

5)    रात्री दरूवरचे आवाज स्पष्ट ऐकू येतात. 

6)    मोटारीच्या काचाांच ेतुकडे टोकदार होत नाहीत. 

7)    अांगावरून वारा गेला की गार वाटते 

8)    बांद कारच्या काचेतून आतल्या गोष्टी नीट क्षदसत नाहीत पण बाहरेच्या स्पष्ट क्षदसतात. 

9)    भकू्षस्थर उपग्रहाला पथृ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा करायला 1436 क्षमक्षनटे लागतात. 

10) डेम ुइांक्षजन गाडीच्या प्रत्येक डब्यावर सौर क्षवद्यतु पॅनल्स लावलेले असतात. 

 

प्र. 5 थोडक्यात उत्तर वलिा. (गुण 10) 

1)    एका वर्ी एक जानेवारीला मांगळवार होता तर दहाव्या वर्ी कोणता वार असेल? 

2)    भरतीची वेळ व चांद्राची क्षतथी याांचा सांबांध काय? 

3)    तुमच्या नावाची 'आस्की व्हलॅ्य'ू क्षकती आह?े 

4)    अॅलेससा कोणत्या प्रकारच्या आज्ञा पाळू शकते? 

5)    माणसाच्या आयषु्यात सवाषत आधी उगवणारा आक्षण सवाषत शेवटी उगवणारा दात 

कोणता? 

6)    कच्ची असता कैरी पसका असता आांबा! म्हणतात – अशी चार उदाहरण ेद्या. 

7)    साबण आक्षण क्षडटजंट यात फरक काय? 

8)    मक्षहला = लोहपरुुर्. यातली गांमत समजण्यासाठी रसायनशास्त्र मदतीला येईल. कसे? 

9) घोडा, गेंडा, हरीण, डुसकर - कोणाच्या खरुाला क्षकती बोटे (टो) असतात? 

10) भर दपुारी गोलाकार इांद्रधनषु्य कोठून क्षदसेल? 
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प्र. 6 सविस्तर उत्तर वलिा. (गुण 20) 

1)    सांगणकातील Ctrl कीचा उपयोग काय? 

2)    औत, नाांगर, फावडे, कुळव, टोकण ही शतेीची अवजारे कोणत्या कामाांसाठी 

वापरतात? 

3)    शेतीच्या उपयोगासाठी पाण्याची िारता कमी कशी करता येईल? 

4)    X ह ेमलूद्रव्याचे क्षचन्ह असेल तर चार टोकाांपैकी कुठे कोणती माक्षहती क्षलहीतात? 

5)    भारतात पावसाळी मोसम का असतो? 

6)    तुमच्या घराच्या पत्यात असणाऱ्या क्षवक्षवध भौगोक्षलक िेत्राांच ेिते्रफळ क्षलहा. 

7)    कोणते ढग क्षकती उांचावर तयार होतात? 

8)    चटईला टाचणी टोचली – कच्ची पपई पसकी पपई - असे शब्द पटपट म्हणताना 

बोबडी का वळते? 

9)   मेलेल्या जनावराांचे कोणकोणते भाग कोणकोणत्या कामाांसाठी उपयोगी पडतात? 

10)  हायड्रोजन वाय ू भरलेला फुगा हवेत क्षकती उांचीपयंत जाईल ह े कोणत्या बाबींवर 

अवलांबनू असते? 

 

प्र. 7  सोडिा. (गुण 15) 

1)    गगुल मॅप्सचा वापर करून नदीवर आडवी असणारी क्षभांत पलू आह ेका बाांध आह ेह े

कसे ओळखाल? 

2)    कोणाही वीस जणाांच े आधार क्रमाांक घ्या. त्याांत पढुील प्रकाराांची क्षकती काडे 

आढळतात?  

 सम? क्षवर्म? कोणताही एक अांक दोन क्षकां वा अक्षधक वेळा आलेली काडे? कोणताही 

एक अांक सलग दोन क्षकां वा अक्षधक वेळा आलेली काडे? सवष 0 ते 9 अांक असलेली 

काडे? यावरून कोणते क्षनष्कर्ष क्षनघतात? 
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3)    कोमट पाण्यान े क्षवसळलेल्या प्लॅक्षस्टकच्या बाटलीत उदबत्तीचा धरू सोडा. टोपण बांद 

करून बाटली कमी जास्त दाबली तर काय होते? त्याचे कारण काय? 

4)    दोन पणूष वगष सांख्याांच्या बेरजेचा वगष अन्य दोन पणूष वगष सांख्याांच्या बेरजेइतका असतो - 

ह ेक्षसद्ध करणारी चार उदाहरण ेद्या. 

5)   समदु्रक्षकनारी काही मीटर उांचावर टाांगलेल्या क्षदव्याचा प्रकाश त्याच्यापासनू क्षकती मीटर 

दरूवर असणाऱ्या बोटीला क्षदसेल याच ेउत्तर कसे काढणार? 

 

प्र. 8 – वनबंर् वलिा – (गुण 15) 

माणसाला रोज मलमतू्र क्षवसजषन करावे लागते. त्यातून स्वच्छता, आरोग्य, डे्रनेज, सांडासची 

रचना, पाण्याचा वापर, मलमतू्राची हाताळणी, मानवी आत्मसन्मान असे प्रश् क्षनमाषण होतात. 

मलमतू्राची क्षवल्हवेाट लावण्याच ेसतू्र गाांधीजींनी दोन शब्दात साांक्षगतले - टट्टीपर क्षमटृटी. ह े

उत्तर अांमलात आणल्यास होणारे फायदे-तोटे कोणते?    

 

विज्ञान रंजन स्पर्ाा – विज्ञानाचा शोर् घेण्यासाठी एक सरं्ी आिे. 

स्वत: भाग घ्या, इतराांना भाग घ्यायला साांगा. या प्रश्ावलीच्या प्रती काढून वाटा. उत्तराांबद्दल 

चचाष करा. क्षवज्ञान प्रयोगाने, क्षवचाराने, चचेन ेवाढते. 

 

चाांगली उत्तरे दणेाऱ्याांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे दणेार आहोत.  

त्यासाठी तुम्हीही आक्षथषक मदत करू शकता? 

 

सांपकष  करा– मराठी विज्ञान पररषद पुणे विभाग,  

क्षवनय र. र. 9422048967; सांजय मा. क. 9552526909;  

mavipa.pune@gmail.com 

mailto:mavipa.pune@gmail.com
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 इ-शकै्षणिक संदर्भ 
आता सर्ाांसाठी मोफत उपलब्ध  

 

२०१८ सालामध्ये शकै्षणिक संदर्भची छापील आवतृ्ती न काढता इ-अंक प्रकाणशत 

करण्याची सरुुवात केली आह े आणि आपला त्यास र्रघोस प्रणतसाद णमळतो आह े

त्याबद्दल धन्यवाद. 

• आपल्याला इ-अंक हवा असल्यास संदर्भ सोसायटीच्या वेबसाईटवरून 

(www.sandarbhsociety.org) णकंवा sandarbh.marathi@gmail.com या  

इ-मेलवर आपला इ-मेल पत्ता आम्हाला  कळवावा. सोबत आपले परू्ण नाव, पत्ता 

आणर् व्यवसाय /पेशा आणर् whatsapp क्रमाांक कळवावा. 

• इ अंक करताना छपाई खचभ जरी वाचला तरी डीटीपी, कायाभलयीन खचभ, लेखा परीक्षि 

असे अनेक खचभ आहतेच. दिेगी रूपाने आपि या खचाभचा र्ार उचलू शकता. 

त्यासाठी आपिास णवनंती आह े की, आपला सहर्ाग वाणषभक दिेगी रूपात संदर्भ 

सोसायटीकडे पाठवावा. दिेगीवर आयकर सवलत णमळू शकते. 

• देणगीसाठी तपशील  

❖ रोख रक्कम कायाभलयात जमा करू शकता. 

❖ चेक णकंवा डी डी : ‘संदर्भ सोसायटी’ या नावाने पिु ेयेथे वटिारा असावा. 

❖  इ-पेमेंट : Sandarbh Society      

       Account No.: 20047006634 

       Bank of Maharashtra, Mayur Colony, Pune 

       IFS Code: MAHB0000852 

 

शकै्षणिक संदर्भ,  

द्वारा समणुचत एन््हायरोटेक, ६, एकता पाकभ ,  

णनणमभती शोरूमच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्ता, पिु-े ४.  

फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० ते संध्या. ५,  सोम. ते शणन.) 
इ मले : sandarbh.marathi@gmail.com 
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सर्लतीच्या दरात अंक वर्क्री  

अंक क्रमांक  सखं्या  मूळ वकंमत (रु.) सर्लतीची वकंमत (रु.) 

८० -१०९  २५  ११५०/ १०००/- 

३९-७९  ३०  ७६०/- ६००/- 

 

मयाणणितच सांच णशल्लक आहते. उपलब्धतेची चौकशी करून मग पैसे पाठवावे. 

अंक खालील पत्त्यावर उपलब्ध होतील,  

णकां वा ब ांक ट्रान्सफरने पैसे पाठवल्यास आपर् णिलेल्या पत्त्यावर कुररयरने पाठवले जातील.  

कुररयर खचभ वेगळा. 

 

 
 

 

शकै्षणिक संदर्भ,  

द्वारा समणुचत एन््हायरोटेक, ६, एकता पाकभ ,  

णनणमभती शोरूमच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्ता, पिु-े ४.  

फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० ते संध्या. ५,  सोम. ते शणन.) 
इ मले : sandarbh.marathi@gmail.com

 

 

शैक्षणिक संदर्भ: णडसेबर २०१८ - जानेवारी २०१९  RNI Regn.No. : MAHMAR/1999/3913  

मालक, मदु्रक, प्रकाशक पालकनीती पररवार कररता संपादक नीणलमा सहस्रबुदे्ध  

यांनी अमतृा णक्लणनक, संर्ाजी पूल कोपरा, कवे पथ, पिेु ४ येथे प्रकाणशत केल.े 
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